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 Kommunestyret  

 

Økonomirapport høst 2018 

Henvisning til lovverk: 
 
 
Vedlegg 
1 Skjema 1A 
2 Skjema 1B 
3 Oversikt over bemanning fordelt pr etat 2016-18 

 

Rådmannens innstilling 
1. Økonomirapporten tas til etterretning og budsjettreguleringer vedtas i tråd med skjema 

1A og 1B datert 01.10.2018 
2. Bemanningsendring vedtas i tråd med vedlagte bemanningsplan. 

 
 

Saksopplysninger 
 
SENTRALADMINISTRASJONEN 
 
Det er et samlet merinntekt på kr 622 000,- Årsaken er at flyktningetjenesten får tilført større 
statstilskudd enn budsjettert i starten av året. Dette er tilskudd som vi har vært forsiktige med å 
budsjetter med siden det er noe usikkerhet knyttet til bosetting av flyktninger. På de andre 
ansvarene er det utgifter over budsjett knyttet til lønnsøkning og innkjøp av nødvendig 
programvare på kommunekassa, samt nytaksering av verker og bruk. 
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Kort om situasjonen for de ulike virksomhetene: 
 
100 Politisk virksomhet 
I henhold til budsjett.  
 
102 Kontroll og tilsyn 
I henhold til budsjett. 
  
120 Administrasjon 
Økte lønnsutgifter i forbindelse med inntak av vikar og lønnsøkningen. Dette gir også litt økning 
i pensjonskostnadene. I henhold til budsjett. Interne reguleringer. 
 
121 Tiltak flyktninger 
Behov for interne regulere mellom postene. Behov for å tilføre penger på lønn på grunn av 
lønnsøkning, hatt inne miljøarbeider med tilskudd fra NAV og ordning hvor 3 har hatt 
sommerjobb på teknisk etat og lønnsutgiftene er dekket av Flykningtjenesten. Dette reguleres 
internt fra posten introduksjonsstønad. Det er budsjettert mer i introduksjonsstønad enn det 
forventes utbetalt. Dette har sammenheng med at noen flyktninger er kommet i jobb eller har 
rettigheter i forhold til Folketrygden. I tillegg får vi tilført mer statstilskudd enn budsjettert med 
1,4 mill. Det er økte utgifter på blant annet husleie og tolketjenesten med til sammen 168 000,-. 
 
130 kommunekassa 
Interne reguleringer mellom postene. Økte utgifter på grunn av oppgraderingen i Agresso, som 
ikke er budsjettert. Behov for å tilføre ansvaret kr 103 000,- til dette formålet.  
 
140 IT 
IT avdelingen har tilsatt en lærling. Det er behov for å tilføre ansvaret kr 170 000,- for å dekke 
utgifter til lønn for denne.  
 
160 Felles utgifter 
Interne reguleringer mellom postene. Behov for å tilføre ansvaret 95 000,- kr. Dette går til 
dekking av lønnsøkning og utgifter til digitalisering. I tillegg tilføres ansvaret kroner 200.000,- 
til nytaksering av verker og bruk, der nye regler trer i kraft 01.01.2019. 
 
161 Næringsutvikler 
Mindre forbruk på lønn enn budsjettert med kr 40 000,- 
 
180 Frivillighetssentralen 
Behov for å tilføre ansvaret kr 28 000,- på grunn av økte utgifter til lønn og pensjon.  
 
 
 
KULTUR OG UNDERVISNING 
 
Det store bildet for etaten er:  
 
Vi har økte utgifter på: 

- Barnehagedrift, pga økt barnetall, ny pedagognorm og sped ped 
- Klassedeling på skolene og økte pedagogtimer 
- Færre elever på SFO 

 
Vi har innsparing/økte inntekter på: 
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- Skole/barnehage: økte refusjoner fra stat, kommuner og sykepenger. 
- Mindre tilskudd til den private barnehagen 

 
 
Kort situasjonsbeskrivelse for de ulike virksomhetene: 
 
200 Administrasjon 
Tilføres kr 183000, det meste på lønnsøkning og pensjon. I tillegg bes det om kr 306000 til lønn 
lærlinger for 2018. 
 
203 PPT 
Budsjettet reduseres med kr 161.000,- pga vakanse i stillinger. 
 
210 Felles grunnskole 
Budsjettet tilføres kr 129000 
Økte kostnader til betaling andre kommuner for grunnskoleopplæring fosterhjemsplasserte barn, 
spesialundervisning privatskolen og drift regionkontakt. 
 
211 Skjervøy barneskole 
Tilføres 657.500,-, derav er kr 566.000 lønnsøkning og pensjon.  
Resten er bl.a. kjøp tjenester til samisk undervisning. Ellers er refusjon fra stat(styrking 
pedagog), sykepenger og ref andre kommuner budsjettert samlet til ca 3 mill. 
 
 
212 Skjervøy ungdomsskole 
Tilføres kr 399500,-, derav lønnsøkning og pensjon kr 308000,- . Økte utgifter til kjøp av 
tjenester i tysk og samisk. Kr 112000 regulert fra fond; ressurslærer prosjekt Ungdomsskole i 
utvikling. 
 
213 Arnøyhamn skole  
Budsjettet reduseres samlet med kr 71000.-,  hovedsaklig pga lavere bemanning fra 010818 
 2 stillinger pedagog er reduseret til 1,75 og assistentressurs fra 50 % til 16 % fom 010818. 
Rektor vil være styrer for begge barnehagene på Arnøya.  
Bemanning Ahm 010818: 1,75 st pedagog, 1 st barnehage, 0,5 st SFO, 16 % ass. (I tillegg 
kommer vaktm og renhold på teknisk) 
 
220 Biblioteket 
Stort sett iht budsjett. Fond på 84000 reguleres inn til innkjøp iht til prosjektmidlene. 
 
221 Kino 
Fastlønna reguleres med kr 3000,- , ellers  som budsjettert 
 
222 Kulturhuset 
Budsjettet styrkes med kr 67000,-. Økt utgifter til arrangement og lønnsøkning. Refusjon fra 
NAV dekker noe av utgiftene.  
 
224 Svømme og idrettshall 
Tilføres kr 40 000 pga høyere lønnsutgifter og svikt i billettinntekter. Bassenget var stengt  en 
måned tidligere i vår pga teknisk feil 
 
 
270 Felles barnehager 
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Budsjettet reduseres med kr 890 000,- , hovedsaklig pga av færre barn i den private barnehagen. 
Inntekter til fosterhjemsplassert barn i Skjervøy og utgifter til barn i barnehage andre kommer er 
tatt med i beregning for budsjettet. 
Regulert budsjett til private barnehager (kto 13706) vil etter dette være på kr 7.250.000 
 
271 Solstua  
Økt budsjett med kr 332000 pga økt spes ped bemanning, lønnsøkning og pensjon og red 
egenandeler. 
 
272 Eidekroken barnehage 
Reduseres med kr 101000,- pga mindre pensjon og økt sykepengerefusjon 
 
 
273 Vågen barnehage 
Reduseres med kr 84000 pga økt sykepengerefusjoner.  
 
 
274 Årviksand barnehage. 
Redusert med kr 160 000. Lavere bemanning pga redusert barnetall 
 
 
275 Arnøyhamn barnehage 
Tilføres kr 29000,- pga økt sykelønn og svikt i egenbetaling 
 
276 Akutten barnehage. 
Tilføres kr 325000 pga opprettelse ny avdeling  pga økt barnetall.  
 
281 SFO Skjervøy 
Tilføres kr 260 000. Økt lønnsutgifter og redusert refusjon samt egenbetaling. Barnetallet på 
SFO redusert fra 91 i vår til 68 i høst. Redusert egenbetaling 230 000. 
 
282 SFO Årviksand 
Tjenesten utføres av privatskolen i Årviksand (10 t/u) fra 010818. Refusjonskravet tilsvarer ca 
budsjett SFO. 
 
283 SFO Arnøyhamn 
Budsjettet ser ut til å holde. 
 
290 Kulturskolen 
Budsjettet tilføres kr 123000, korrigert for lønnsøkning, pensjon, refusjon foreldrepenger, ref fra 
fylket. (salg vg skole) og kjøp korpsinstrument prosjekt korps i skole. 
 
293 Folkehelse  
Budsjettet tilføres kr 38000, det meste lønn, pensjon og rep utstyr Klatrejungelen. Regulering kr 
29000 fra fond Friskliv. 
 
294 Voksenopplæringa 
Budsjettet styrkes med kr 25000, det meste går til fastlønn og pensjon.  
 
HELSE OG OMSORG 
 
Den økonomiske situasjonen i hver enkelt virksomhet 
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300. Administrasjonen 
 Det er foretatt mange interne reguleringer innenfor ansvaret. Vi deltar i Komii prosjektet som er 

følgeforskning i forhold til omstilling. Gjennom dette prosjektet har vi fått tilbakeført kr. 93.000,- 
for deltakelsen i prosjektet. Følgeforskningen skal være ferdig i 2019 – 20. 

 Ansvaret bidrar med kr. 121.000,- til dekning av overforbruk i etaten. 
 
310. Helsestasjonen 

 Noen små reguleringer av budsjettet internt.  
 Ansvaret bidrar med kr. 17.000,- til dekning av overforbruk i etaten. 

 
320. Legestasjonen 

 Det er negativt avvik i forhold til fastlønn og pensjon, som ser ut til å bli kr. 596.000,- i fastlønn 
og kr. 195.000,- i pensjon gjennom året.  

 Vi har svikt i egenandelene slik det ser ut nå med kr. 200.000,-. Dette skyldes i stor grad at en 
ikke hadde turnuslege i starten av året. 

 Det er negativt avvik på tjenestekjøp fra andre kommuner med kr. 185.000,-. Dette er 
innbyggere som er folkeregister registrert i Skjervøy kommune, men bor i andre kommuner og 
har oppsøkt lege der. 

 Det er foretatt en del interne reguleringer innenfor ansvaret. 
 Skjema 2. Ut fra det overstående bes det om ekstramidler med kr. 1 176 000,- 

 
 

321. Fysioterapitjenesten 
 Det er foretatt en del interne reguleringer innenfor ansvaret. 
 Det er en økning i inngangen på egenandeler etter at systemet er lagt om. 
 Ansvaret bidrar med kr. 67.000,- til dekning av overforbruk i etaten. 

 
350. Sosialtjenesten 

 Barneverntjenesten har to stillinger som får øremerkede midler fra staten.  
 Det er gjort en del interne reguleringer. 
 Ansvaret tilføres kr. 115.000,- gjennom interne reguleringer. Årsaken til dette er innkjøp av 

inventar/ utstyr og IT - utstyr i forbindelse med flytting av kontor lokaler. IT – lisenser har også 
steget i pris. 

 
351. Tilskudd eldre og uføre 
Ingen kommentarer 
 
354. Forebyggende tiltak  

 Det er negativt avvik på omsorgslønn med kr. 300.000,-.  
 Lønn forebyggende tiltak og utgiftsdekning – Sosialtjenesten har gjennom flere år hatt en 

bruker der behovet for bistand har blitt løst gjennom omsorgslønn og avlastning. Det har vært 
og er behov for å flytte bruker i egen bolig med heldøgns omsorgstilbud. Til nå har ikke dette 
lykkes. Det er på disse to kontoene størstedelen av forbruket på ansvaret ligger. 

 Skjema 2. Ut fra det overstående bes det om ekstramidler med kr. 300 000,- 
 

355. Edruskapsvern 
 Ingen kommentarer. 

 
360. Barnevern  

 Det er gjort en mengde interne reguleringer uten behov for å tilføre midler. 
 Det er tilført kr. 600.000,- fra tidligere avsatte midler fra Fylkesmannen til posten diverse kjøp 

fra andre. Dette fordi det kan regnes som lønnsmidler i forbindelse med flere tiltak. 
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 Det knytter seg stor usikkerhet rundt postene diverse bidrag og fosterhjemslønn. 
 Ansvaret tilføres kr. 593.000,- gjennom interne reguleringer. Årsaken til dette er hovedsakelig 

fosterhjemslønn og diverse bidrag.  
 
370. Hjemmetjenesten  

 Det er gjort en mengde reguleringer internt på ansvaret. 
 Det er negativt avvik på fastlønn med kr. 300.000,- og pensjon med kr. 150.000,-. 
 Det blir stadig vanskeligere å få kvalifiserte sommervikarer noe som fører til bruk av vikarbyrå. 

Dette viser seg i post 13709 diverse kjøp fra andre. 
 Egenandelene er for høyt budsjettert. 
 Ansvaret tilføres kr. 668.000,- gjennom interne reguleringer. Årsaken til dette er hovedsakelig 

lønn ferievikarer, Nødvendig bruk av vikarbyrå, overtid, og egenandeler. 
 Skjema 2. Ut fra det overstående bes det om ekstramidler med kr. 150.000,- 

 
372. Hjemmehjelpstjeneste 

 Det er foretatt en del interne reguleringer innenfor ansvaret. 
 Ansvaret bidrar med kr. 67.000,- til dekning av overforbruk i etaten. 

 
375. Omsorgs- og avlastningsboligen for barn/unge 

 Det har vært et barn på avlastning fra i vår som det ikke har vært budsjettert for. Dette har 
medført store ekstra utgifter på postene ekstrahjelp og overtid da en har vært nødt til å bruke 
tilgjengelige ressurser på avlastningen.     

 Det er videre gjort en mengde interne reguleringer. 
 Ansvaret tilføres kr. 18.000,- gjennom interne reguleringer.  

377. Rus og psykiatritjenesten 
 En del interne reguleringer uten ekstra behov. 
 Det har vært økt bruk av overtid i forbindelse med omorganiseringen, men dette kommer 

under bedre kontroll nå. 
 Ansvaret bidrar med kr. 435.000,- til dekning av overforbruk i etaten. 

378. Omsorgsboliger Malenaveien 2 & 4 
 Det er jevnt over et høyt forbruk på variabel lønn på ansvaret. Dette har sammenheng med 

helsetilstanden hos en tidligere bruker som medførte ekstra bemanning og større utgifter. 
 Det er gjort en del reguleringer på ansvaret uten ekstra behov. 
 Ansvaret tilføres kr. 164.000,- gjennom interne reguleringer. 

 
379. Aktivitetssenteret 

 Det er negativt avvik på lønn og pensjon. 
 Ansvaret tilføres kr. 113.000,- gjennom interne reguleringer.  

 
380. Skjervøy sykestue og sykehjem 

 Det er gjort en god del reguleringer på ansvaret uten ekstra behov. 
 Ansvaret bidrar med kr. 404.000,- til dekning av overforbruk i etaten. 

  
390. NAV 

 Det er gjort en god del reguleringer på ansvaret uten ekstra behov. 
 Ansvaret bidrar med kr. 414.000,- til dekning av overforbruk i etaten. 
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Oppsummert for etaten 
Situasjonen er beskrevet detaljert under hver virksomhet og det fremgår også her på hvilke områder 
etaten ikke kan dekke merutgifter innenfor egne rammer, og dermed må be om midler på skjema 2. 
 
Etaten ber om tilførsel på skjema 2 med kr. 2.506.000,- 
 
Hovedårsakene til dette er noe fastlønn, pensjon, svikt i egenandeler, gjesteinnbyggere og 
omsorgslønn.  
Lønn lærlinger er ikke budsjettert, og tas derfor med på skjema 2. 
 
 
Som tidligere år er det grunn til å minne om at det vil være vanskelig på flere områder å klare seg med 
dagens budsjett i årene som kommer: 

 Vikarutgiftene/overtid i pleie- og omsorg – tendens til høyere utgifter enn budsjettert over 
flere år. Dette er noe det jobbes med for å få kontroll på forbruket. 

 Øvrige driftsutgifter er jevnt over for lavt budsjettert og har ikke vært tatt opp i forhold til 
prisstigning på 10 – 15 år. 

 Økte utgifter i omsorgstiltakene. 
 
 
 
 
TEKNISK 
 
Ansvar 600 Administrasjon  
Byggesakskontoret har hatt et jevnt sig av byggesaker så langt i år. En har sett at det er 
formålstjenlig å opprette et nytt ansvarsområde i tilknytning til vilt, jordbruk, skuterløyper og 
utfartssaker (ansvarsområde 602). Det er overført kapital fra ansvar 600 til ansvar 602 
tilsvarende kr. 133.750,- Det er et jevnt sig av oppgaver men det er enkelte oppgaver som må 
vente til det er kapasitet til dette.   
Budsjettet ser så langt ut til å holde dette år. 
 
Ansvar 602. Vilt/jordbruk 
Ansvarsområde er nyopprettet i år for å ivareta i hovedsak vilt og jordbruk, i den sammenheng 
ser en det formålstjenlig å ha skuterløyper og utfartsaker inkludert i dette ansvarsområde. Det er 
overført kr. 133.750,- fra ansvarsområde 600, dette er budsjetterte kontoer til vilt og jordbruk. 
Utover de midler som er budsjettert til skogmester og skogforvaltning er det blitt midler til 
utstyr/klær til viltnemda. Vi har også en person inne på tiltak som jobber med omtalte områder. 
Budsjettet ser så langt ut til å holde dette år.  
 
Ansvar 605. Kart og oppmåling.  
Festeavgifter og gebyrer er i rute og det forventes at dette går i balanse. Forslag til driftsplan blir 
sendt til Direktoratet for mineralforvaltningen for en forhåndsgodkjenning før den tas opp til 
kommunestyre for godkjenning. Budsjettet ser så langt ut til å holde dette år. 
 
Ansvar 606 Arealplanlegging  
Det er 4 tilbydere for å utarbeide Sentrum/områdeplanen og det tas i disse dager stilling til 
hvilket foretak som får oppdraget. Driftsplanen i bruddet blir sendt til Direktoratet for 
mineralforvaltning innen fristen 01.10.18 med forbehold om godkjenning i kommunestyret i 
oktober. Utarbeidelse av reguleringsplan Årviksand er tatt ut av budsjettet i år grunnet at 
Kystverket ikke vet hvor de ønsker regulering (havet eller på land) 
Budsjettet holder for i år samt at en må overføre noen av midlene til 2019.   
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Ansvar 610 Anleggsseksjonen  
Det ble vedtatt i formannskapet den 17.09.18 at strøing samt brøyting av fortau skulle utføres av 
Anlegg seksjonen. Det igangsettes innkjøp av ny klappvingeskuffe.  
Ansvarsområde er i balanse.  
 
Ansvar 620 vannverk  
Det jobbes med flere prosjekter samt vedlikehold av eksisterende pumper og vannledninger.  
Arbeidene med langbakken er nå ferdig og kommune har fått oppgradert sine anlegg betydelig. 
Marine Harvest har igangsatt byggingen av sin bedrift på Sandøra og har fått montert sitt 
vannanlegg. Arbeidet er utført på en slik måte at kommune kan levere «nødvann» dersom 
anlegget blir fritt for eget vann. 
Ved bruk at fond skal ansvarsområde være i balanse.   
 
Ansvar 630 Kloakkanlegg  
Det jobbes med flere prosjekter samt vedlikehold av eksisterende pumper og renseanlegg. 
Større kostnader til vedlikehold utfordrer balanse på selvkosten, men man prøver å få til dette 
innenfor rammene. 
 
Ansvar 650 Brannvern  
Kommunen har inngått samarbeidsavtale med Nord-Tromskommunene om et interkommunalt 
selskap. Utenom dette må kommune drifte lokal avdeling. Det er nå søkt om ny beredskap leder 
som skal begynne i samarbeidet 01.01.19.  
Ansvarsområde er i balanse.  
 
Ansvar 651 Oljevernberedskap  
Vi har ikke hatt noen utrykninger så langt i år slik at ansvarsområde er i balanse 
 
Ansvar 652 Feiing  
Feiertjenesten vil gå med et overskudd i år som brukes til å betale ned andre års underskudd.  
 
Ansvar 660 Utleieboliger  
Vi har hatt fokus på igangsetting av Gjeng leie noe vi har klart å få igangsatt. Vedlikeholdsplan 
er blitt utarbeidet og vil bli presentert fortløpende. Renovering av rådhus 2 er satt på vent 
grunnet kapasitetsproblemer, boligen er forøvrig utleid. En ser for seg at dette arbeidet kan 
igangsettes sommer 2019. Utskifting av vinduer dører i ss. veien 3-5-7 er gått i gang og ventes 
ferdig november. Vi har inngått avtale med Kåfjord boliger om framleie av 4 leiligheter i St, 
Hanshaugen. Et hus på Arnøyhavn er påbegynt, denne inneholder 2 leiligheter og forventes 
ferdig mai 2019. Det er fremkommet store problemer med egne stikkledninger til utleieboligene, 
noe av dette blir utført i år. Må ha fokus på disse stikkledningen fremover.  
Ansvarsområde er i balanse.  
 
Ansvar 670 Kommunale bygg  
Svømmebassengene ser en at en bruker store kostnader på, men vi klarer enn så lenge å koste 
dette med egne midler. Ansvarsområde har brukt mye av sin til på vedlikeholdsplan, denne vil 
bli fremlagt i siste kommunestyremøtet 2018. Årlig filterskift skal igangsettes på alle 
kommunale bygg med ventilasjon. Ellers ser vi store behov på helsesenteret fremover når det 
gjelder reparasjon og vedlikehold.  
Ansvarsområde er i balanse.  
 
Ansvar 671 Park/idrettsanlegg 
Ansvarsområde forventes å gå i balanse.  
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Ansvar 675 Renhold  
Vi har en person inne på tiltak fra Nav. Dette medfører at vi kan igangsette 
kartlegging/prosedyrer ang renholdsplaner med en av de fast ansatte.  
Ansvarsområde forventes å gå i balanse.  
 
Ansvar 676 Vaskeri  
Ansvarsområde forventes å gå i balanse.   
 
Ansvar 680 Havneforvaltningen  
En har fått skiftet fendring på terminalkaien og fått utført diverse vedlikehold. 
Ansvarsområde ser ut til å holde.  
 
Ansvar 681 Skjervøyterminalen  
Ansvarsområde forventes og gå i balanse.  
 
Ansvar 690 Kommunale veier 
Ansvarsområde har store utfordringer når det gjelder veger og veilys. Veilysene genererer store 
utgifter for at kommunen skal kunne ha lys i alle veilysene.  
Alle kommunale oppgravinger er nå asfaltert innenfor rammen.  
Det er nå fremkommet en enighet om brøytingen på skjervøy tettsted. Dette medførte at 
Skjervøykommune betaler en kompensasjon på kr. 150.000 og brøytekontrakten blir i 5 år frem 
til 2023.  
HM ble solidarisk dømt til å betale kostnader i forbindelse med siste tingrett dom på  
kr 683.750,-. HM andel blir da 341.875. Skjervøy kommune betaler denne sum og HM ser seg 
ferdig med saken.  
Regningen fra Pleym ser ut til å bli ca. 250.000,-  
Det bes om kr. 115.500,- til omkostninger i forbindelse med tomtekjøpet til Marine Harvest AS 
Det ble vedtatt i siste formannskaps at Skjervøy kommune skulle overta brøyting av fortau og 
Strøing av Skjervøy tettsted  
Det bes om kr. 1.079.000 på skjema 2.  
 
 
 
 
 
 
FINANS 
 
Vi justerte ned rentekostnaden og opp skatteinngangen i vår. Vi holder oss på dette nivået og 
justerer ikke noe her nå. Vi har derimot fått pengene fra havbruksfondet. Disse reguleres inn og 
budsjetteres satt av på disposisjonsfond i 2018. Da kan kommunestyre senere bruke av disse 
midlene. 
 
 
 
OPPSUMMERT BEHOV 
 
Sentraladministrasjonen    -622.000,- 
Kultur og undervisning  1.630.000,- 
Helse og omsorg   2.506.000,- 
Teknisk               1.079.000,- 
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Finans                              0,- 
SUM             4.593.000,- 
 
INNDEKNING 
I behovet på kroner 4.593.000,- ligger årets lønnsoppgjør for kapittel 4. Vi dekker det inn med 
kroner 815.000,- fra lærlingebufferen og resten fra lønnsbufferen. Det gjenstår kroner 255.000,- 
på lønnsbufferen etter denne reguleringen.  
 
OPPSUMMERING 
Det tilføres en del midler i drifta på denne reguleringen, men en god del av dette er årets 
lønnsøkning, pluss at teknisk trenger til siste rest av brøytesaken. Det er fortsatt litt igjen på 
lønnsbufferen, noe det normalt sett ikke er etter denne reguleringen. Dette betyr at vi har litt å gå 
på mot neste regulering i desember, selv om det tradisjonelt sett bruker å bedre seg mot slutten 
av året. 
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Budsjettskjema 1A - Driftsbudsjettet

Tall i 1 kroner

Regulert 

budsjett 2018

Opprinnelig 

budsjett 2018 Regnskap 2017

FRIE DISPONIBLE INNTEKTER

Skatt på inntekt og formue -59 424 000 -59 424 000 -64 296 036

Ordinært rammetilskudd -135 039 000 -134 539 000 -127 493 315

Eiendomsskatt verk og bruk -950 000 -950 000 -1 056 016

Eiendomsskatt annen fast eiendom -7 250 000 -7 250 000 -7 053 890

Andre direkte eller indirekte skatter 0 0 0

Andre generelle statstilskudd -52 933 075 -9 817 200 -16 392 464

Sum frie disponible inntekter -255 596 075 -211 980 200 -216 291 722

FINANSINNTEKTER/-UTGIFTER

Renteinntekter og utbytte -3 454 000 -3 254 000 -1 431 137

Gevinst finansielle instrument (omløpsmidler) 0 0 0

Renteutgifter, provisjoner og andre finansutgifter 5 868 218 6 404 218 4 954 260

Tap finsansielle instrumenter (omløpsmidler) 0 0 0

Avdrag på lån 9 416 000 9 416 000 10 261 802

Netto finansinntekter/-utgifter 11 830 218 12 566 218 13 784 926

AVSETNINGER OG BRUK AV AVSETNINGER

Til dekning av tidligere års regnsk.mess. merforb. 0 0 0

Til ubundne avsetninger 46 102 498 1 498 686 4 889 597

Til bundne avsetninger 726 125 0 4 741 241

Bruk av tidligere års regnsk.messige mindreforb. -6 403 812 0 -1 980 651

Bruk av ubundne avsetninger -1 867 000 -1 367 000 -5 187 174

Bruk av bundne avsetninger -5 263 000 -850 000 -4 066 530

Netto avsetninger 33 294 811 -718 314 -1 603 517

FORDELING

Overført til investeringsregnskapet 875 000 875 000 0

Til fordeling drift -209 596 046 -199 257 296 -204 110 313

Sum fordelt til drift (fra skjema 1B) 209 596 046 199 257 296 197 706 501

Regnskapsmessig merforbruk/mindreforbruk 0 0 -6 403 812

01.10.2018 Espen Li
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Budsjettskjema 1B - Driftsbudsjettet

Tall i 1 kroner

Regulert 

budsjett 

2018

Opprinnelig 

budsjett 

2018

Regnskap 

2017

Netto driftsutgifter pr Etat

Sentraladministrasjonen 28 871 255 32 924 255 26 319 482

Kultur og undervisning 66 230 223 64 800 223 63 015 211

Helse og omsorg 97 715 689 91 886 939 91 811 562

Prosjekter 535 000 0 -98 306

Investering 0 0 0

Teknisk 24 169 879 17 571 879 17 177 340

Finans -7 926 000 -7 926 000 -518 788

Netto for Etat 209 596 046 199 257 296 197 706 501

01.10.2018 Espen Li
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Oversikt over bemanning fordelt pr etat – fra 2016 til 2018 

01.01.2016 FAST MIDLERTIDIG SUM   Lærlinger 
SUM SENTRALADMINISTRASJONEN 1 474,00 100,00 1 574,00   1  
SUM KULTUR OG UNDERVISNING 8 755,20 1 051,93 9 807,13   0  
SUM HELSE OG SOSIAL 12 573,80 430,00 13 003,80   5  
SUM TEKNISK ETAT 3 990,85 50,00 4 040,85   0  
            
Sum årsverk pr 1.1.16 26 793,85 1 631,93 28 425,78   6  
            

01.09.2016           
SUM SENTRALADMINISTRASJONEN 1 490,00 100,00 1 590,00   1  
SUM KULTUR OG UNDERVISNING 9 120,16 1 218,10 10 338,26   2  
SUM HELSE OG OMSORG 12 457,10 685,00 13 142,10   7  
SUM TEKNISK  4 141,00 100,00 4 241,00   0  
            
Sum årsverk pr 1.9.16 27 208,26 2 103,10 29 311,36   10  
            
SUM SENTRALADMINISTRASJONEN 1 510,00 0,00 1 510,00 Inkl 100 % interkommunal IT 0  
SUM KULTUR OG UNDERVISNING 9 045,16 1 168,10 10 213,26 Inkl 60% interkommunalt regionkontor 2  
SUM HELSE OG OMSORG 12 898,00 685,00 13 583,00   7  
SUM TEKNISK  4 151,00 150,00 4 301,00   0  
            
Sum årsverk pr 1.1.17 27 604,16 2 003,10 29 607,26   9  
            
SUM SENTRALADMINISTRASJONEN 1 540,00 30,00 1 570,00   1  
SUM KULTUR OG UNDERVISNING 10 086,14 407,00 10 493,14   3  
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SUM HELSE OG OMSORG 13 030,01 710,00 13 740,01   7  
SUM TEKNISK  3 853,12 250,00 4 103,12    0 
            
Sum årsverk pr 1.1.18 28 509,27 1 397,00 29 906,27    10 
            
SUM SENTRALADMINISTRASJONEN 1 710,00 50,00 1 760,00 Inkl 200% interkommunale stillinger 1 
SUM KULTUR OG UNDERVISNING 10 183,55 591,91 10 775,46 Inkl div ref. tils. 165%+60 %interk. Regionk. 4 
SUM HELSE OG OMSORG 13 414,62 75,00 13 489,62 Inkl 200 % refusjoner fra FM 3 
SUM TEKNISK  3 851,00 250,00 4 101,00 Inkl 130% fra investering og 146,5 % ref. 0 
            

Sum årsverk pr 1.9.18 29 259,17 966,91 30 126,08    8 
 

Oversikten er justert noe siste året, slik at stillinger som tidligere har stått som midlertidige over tid (stillinger med «fast» refusjon), nå er tatt inn i 
tabellen som faste stillinger. Det er derfor viktig å se totalen (faste og midlertidige stillinger). Midlertidige stillinger er i hovedsak prosjektstillinger, 
stillinger knytta opp mot enkeltvedtak om spes.ped  og lærlinger. 

Som det framgår av tabellen har antall stillinger økt fra 2016 til 1.9.2018 med 17 stillinger. For sentraladministrasjonen gjelder økninga ei 
interkommunal stilling (innkjøpssjef) og daglig leder av frivillighetssentralen. Kultur- og undervisningsetaten har ei påplussing i perioden på 9 
stillinger. Bemanninga på Arnøya er redusert i perioden, mens det er økning innen både barnehage og skole. I skolen slår både pedagognorm (fra 
og deling av klasser inn med økt behov. Ny pedagognorm i barnehagen fra 1.8.18 samt opprettelse av Bikuben har resultert i økt bemanning innen 
barnehagene. Helse- og omsorgsetaten har ei økning i perioden på 5 stillinger, som skyldes tilsetting av vernepleiere innen PU-tjenesten og ei lita 
økning innen hjemmetjenesten. Teknisk etat har ei nettoøkning på 0,5 stilling i perioden. Prosjektleder bygg er tilsatt i perioden, samt midlertidige 
stillinger med refusjonsordninger, mens det er tatt ned på vaktmestertjeneste/renhold.
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Skjervøy kommune 
 

Arkivsaknr: 2017/294 -19 

Arkiv: 150 

Saksbehandler:  Espen Li 

 Dato:                 01.10.2018 

 
 
 

Saksfremlegg 
 

 
Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato 
54/18 Formannskap 10.10.2018 
 Kommunestyret  

 

Investeringsrapport høst 2018 

Henvisning til lovverk: 
 
 
Vedlegg 
1 Skjema 2A 
2 Skjema 2B 
 

Rådmannens innstilling 
Investerinsrapporten tas til etterretning og budsjettreguleringer vedtas i tråd med skjema 2A og 
2B datert 01.10.2018. 
 
 

Saksopplysninger 
Under følger korte oppsummeringer av pågående investeringsprosjekter. Totalt sett har ikke 
fremdriften vært like stor som planlagt, og totalt låneopptak er tatt ned med nesten 5,9 millioner 
kroner så langt i år. 
 
501 – Adgangskontroll helsesenteret 
Adgangskontrollen er ferdig og fungerer bra. Budsjett på kroner 300.000,- brukt kroner 
359.000,- 
 
503 – Signalsystem sykesenger 
Dette blir ikke blir anskaffet før neste år. Regulerer ut kroner 800.000,- Sees i sammenheng med 
digitaliseringsprosjektet som pågår i hele Nord-Troms. 
 
504 – Styresystem heis Skoleveien 4 
Ferdigstilt og heisen fungerer bra. Budsjett på kroner 450.000,- brukt kroner 453.000,- 
 
508 – Kulturhuset - teknisk utstyr og akustikk 
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Ferdigstilt i henhold til plan i vinter. Budsjett på kroner 600.000,- Brukt kroner 306.000,- i 2017 
og 296.000,- i 2018.  Vi venter på svar på en spillemiddelsøknad, der vi kan få ut omtrent like 
mye slik at anda mer kan gjøres med det tekniske utstyret. om vi kan få ut spillemidler for å få 
gjort noe mer. 
 
510 – Flytebrygge 
Avventer avklaring fra Redningsselskapet ihht. kommunestyrevedtak. 
 
512 – Tak kulturhuset 
AR-ing har prosjektert og det er innhentet tilbud. Under terskelverdien for utlysning på Doffin. 
Arbeidet blir igangsatt i høst. Da ingen vet hva som venter under skifertaket, er det lagt inn en 
opsjonspris på ca 900.000,- om alt av lekter, etc. må byttes. Da overskrider man budsjettet på 
kroner 1.500.000,- og nytt vedtak må fattes.  
 
513 – Tak barneskolen 
Budsjett på kroner 1.100.000,-. Laveste pris kom på kroner 620.000,- og arbeidet ble utført i 
sommerferien som planlagt. Noe småtteri gjenstår fortsatt, men vil bli tatt i løpet av høsten. 
Regulerer ut kroner 480.000,- som er ubrukt. 
 
514 – Skredsikring Arnøyhamn 
NVE holder på å vurdere situasjonen. Det blir ikke gjort noe i 2018. Regulerer ut kroner 
2.000.000,- 
 
519 – Maskinparken 
Det var lenge usikkert med oppdragsmengde og type oppdrag på terminalen, noe som gjorde at 
man lenge vurderte kjøpet av varebil. Varebilen er levert innenfor budsjett på kroner 400.00,- og 
det ser ut til at bilen fungerer veldig bra. 
 
520 – Inntaksdam Storbuktvann 
Inntaksdammen er ferdig. Det har vært en del reklamasjonsarbeid der oppe, og noen kostnader 
har påløpt også i 2018. Dette reguleres inn med kroner 158.000,- fra SD- anlegg avløp. 
 
525 – Ny barnehage 
Arbeidet går som forventet. Total ramme på 46 millioner. Det er brukt kroner 268.000,- i 2016, 
kroner 1.400.000,- i 2017 og kroner 9.600.000,- så langt i 2018. Regner i dag med å havne rundt 
40 millioner totalt. Årets låneopptak er budsjettert med kroner 32 millioner, men vi trenger 
trolig ikke hele dette låneopptaket og det vil justeres ved neste budsjettregulering i desember. 
 
526 – SD-anlegg vann 
Bare gjort noen småting i år, da det pga kapasitet ikke har blitt prioritert gjort mer her. Total 
ramme på kroner 1.150.000,- Brukt kroner 401.000,- i 2017 og kroner 103.000,- i 2018. 
Regulerer inn kroner 103.000,- fra SD-anlegg avløp. 
 
527 – SD-anlegg avløp 
Bare gjort noen småting i år, da det pga kapasitet ikke har blitt prioritert gjort mer her. Total 
ramme på kroner 1.150.000,- Brukt kroner 196.000,- i 2017 og kroner 11.000,- i 2018. 
Regulerer ut kroner 103.000,- til SD – anlegg vann og kroner 158.000,- til inntaksdammen. 
 
528 – Renovering vannledninger 
Arbeidet går sin gang. Noe forsinket, men skal gjøres ferdig i år. Om det blir asfaltering er 
usikkert, da dette arbeidet kreves varmere vær. 
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529 – Renovering avløpsledninger 
Arbeidet går sin gang. Noe forsinket, men skal gjøres ferdig i år. Om det blir asfaltering er 
usikkert, da dette arbeidet kreves varmere vær. 
 
531 – Kaidekke terminalen 
Ikke kommet i gang da det må gjøres undersøkelser om massene mellom kaia og land er gode 
nok først. Rapporten om kommunale kaier viste at det raser ut en del masser i dette området. 
Regulerer ut kroner 600.000,- da det ikke blir gjort i år. Må rebudsjetteres til neste år. 
 
542 – Kai Kollagerneset 
Da det fortsatt ikke er inngått avtale om leie av kai med noen aktører er ikke dette arbeidet 
startet opp enda.  Det sendes søknad om forlengelse av tilskuddet og egen sak kommer opp i 
kommunestyret. 
 
590 - Startlån 
Det har vært liten aktivitet i år, og det er betalt ut bare tre lån så langt.
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Budsjettskjema 2A - Investeringsbudsjettet

Tall i 1 kroner

Regulert 

budsjett 

2018

Regulering

er 2018

Opprinnelig 

Budsjett 

2018

Regnskap 

2017

FINANSIERINGSBEHOV

Investeringer i anleggsmidler 56 063 000 -5 887 000 61 950 000 36 592 414

Utlån og forskutteringer 0 0 0 200 000

Kjøp av aksjer og andeler 0 0 0 947 626

Avdrag på lån 0 0 0 4 331 069

Dekning av tidligere års udekket 0 0 0 0

Avsetninger 0 0 0 0

Årets finansieringsbehov 56 063 000 -5 887 000 61 950 000 42 071 109

FINANSIERING

Bruk av lånemidler -49 913 000 3 887 000 -53 800 000 -24 686 219

Inntekter fra salg av anleggsmidler 0 0 0 -5 295 900

Tilskudd til investeringer -6 150 000 2 000 000 -8 150 000 -4 300 000

Kompensasjon merverdiavgift 0 0 0 -2 332 921

Mottatte avdrag på utlån og refusjoner 0 0 0 -4 786 069

Andre inntekter 0 0 0 0

Sum ekstern finansiering -56 063 000 5 887 000 -61 950 000 -41 401 109

Overført fra driftsregnskapet 0 0 0 0

Bruk av tidligere års udisponert 0 0 0 0

Bruk av avsetninger 0 0 0 -670 000

Sum finansiering -56 063 000 5 887 000 -61 950 000 -42 071 109

Udekket / Udisponert 0 0 0 0

01.10.2018 Espen Li
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Budsjettskjema 2B - Investeringsbudsjettet

Tall i 1 kroner

Regulert 

budsjett 2018 Reguleringer

Oppr. 

budsjett 

2018

Til investeringer anleggsmidler

501 Adgangskontroll helsesenter 300 000              300 000          

503 Signalsystem sykesenger -                       800 000-              800 000          

504 Styresystem heis 450 000              450 000          

508 Teknisk utstyr kulturhuset 220 000              220 000              -                  

510 Flytebrygger -                       4 000 000-           4 000 000       

512 Tak på kulturhuset 1 500 000           1 500 000           -                  

513 Tak barneskolen 620 000              480 000-              1 100 000       

514 Skredforebygging -                       2 000 000-           2 000 000       

519 Varebil terminalen 400 000              400 000          

520 Inntaksdam 158 000              158 000              -                  

525 Ny barnehage 32 000 000         32 000 000    

526 SD-anlegg vann 103 000              103 000              -                  

527 SD-anlegg avløp 12 000                 12 000                 -                  

528 Oppgradering vann 4 000 000           4 000 000       

529 Oppgradering avløp 4 000 000           4 000 000       

531 Kaidekke terminalen -                       600 000-              600 000          

542 Kai Kollagerneset 12 300 000         12 300 000    

Sum fordelt 56 063 000 -5 887 000 61 950 000

25.09.2018 Espen Li
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Skjervøy kommune 
 

Arkivsaknr: 2015/984 -12 

Arkiv:  

Saksbehandler:  Cissel Samuelsen 

 Dato:                 01.10.2018 

 
 
 

Saksfremlegg 
 

 
Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato 
55/18 Formannskap 10.10.2018 

 

Reetablering av plansamarbeid i Nord-Troms? 

Henvisning til lovverk: 
 
 
Vedlegg 
1 Evaluering av plankontoret utkast 23. jan 15 
2 NIBR- notat 
3 NIVI-NOAT 2013 
4 NOTAT PLANSAMAREBEID I NORD TROMS 
5 Referat planmøte 6.6.18 
 

Rådmannens innstilling 
Det anbefales at formannskapet gjør slikt vedtak: 

1. Formannskapet stiller seg positive til å vurdere gjenopptaking av et forpliktende 
plansamarbeid i Nord-Troms. 

2. Det nedsettes ei arbeidsgruppe bestående av fagfolk fra alle Nord-Troms-kommunene, 
som utreder innhold og organisering av et framtidig plansamarbeid/plankontor. Det tas 
utgangspunkt i evaluering av Nord-Troms Plankontor, erfaringer, rapporter ang 
organisering av plansamarbeid m fl. 

 
 
 
 
 

Saksopplysninger 
Etter langt forarbeid og utredninger ble «Nord-Troms plankontor» startet opp i 2012 i egne 
lokaler lokalisert på Storslett. Tiltaket ble organisert som et 3-årig prosjekt med tilskudd fra 
Troms Fylkeskommune (totalt 4,35 mill). I tillegg bidro alle deltakende kommuner, slik at 
totalkostnadene ble ca 12 mill.  
 

23



Etableringen av Nord-Troms plankontor var et resultat av at kommunene i Nord-Troms over 
flere år hadde store utfordringer på plansiden. Dette gjaldt spesielt utarbeidelse og rullering av 
kommuneplanens samfunns- og arealdel. Årsaken var begrenset faglig kapasitet i kommunene, 
samt utfordringer med å rekruttere og beholde kompetanse. En ser i ettertid at det nok var 
urealistisk å nå målet om ferdigstilte arealplaner for alle kommuner i løpet av den 3-årige- 
prosjektperioden – dette fordi flere av kommunene mangla kommuneplanens samfunnsdel.  
Sistnevnte er en omfattende plan som en må påregne store ressurser til og en tidshorisont på 1-2 
år. 
 
6.6.18 ble det avholdt et møte med fagfolk innen plan fra alle Nord-Troms-kommunene (Lyngen 
møtte ikke). I møtet ble erfaringene fra plankontoret drøfta, og det viste seg at det ikke er en 
felles forståelse av hva som gikk galt. Nedenfor er det lista opp ei rekke moment som både 
peker bakover på årsaker, men også framover på hvilken lærdom en kan trekke av erfaringa med 
Nord-Troms Plankontor: 

 Leder må ha en helhetlig struktur å lede. 
 Leder må ha det fulle ledelses- og driftsansvar 
 Kommunene må ha noe mer enn bare en bestillerrolle – planarbeid fordrer dialog med 

hjemkommunen – all plankompetanse må ikke flyttes ut i et plansamarbeid 
 Den politiske forankringa er viktig – og kunnskap om kompleksitet og krav i planarbeid 

må også tilflyte politikerne. 
 Avklar hvor grensene går mellom kommunene og plankontoret  
 Ansatte i et plansamarbeid skal ikke være knytta til enkeltkommuner, men jobbe som et 

helhetlig team for alle samarbeidende kommuner. 
 Realistiske forventninger/ambisjoner ift hva som skal oppnås med hvilke ressurser. 
 Det er viktig å gjøre et grundig forarbeid før et eventuelt nytt plansamarbeid 
 Siden krava til planarbeid stadig skjerpes, er det viktig at et fagmiljø har god bredde i 

kompetansen. 
 Det bør være en link mellom et sentralisert planarbeid og lokal driftsenhet/enkel 

saksbehandling 
 Styret bør være bredere sammensatt, og det er tilstrekkelig med én rådmann i styret. 

De ulike kommunene uttrykte i møtet ulike ambisjonsnivå i forhold til etablering av nytt 
plansamarbeid. Ytterpunktene er etablering av et faglig nettverk kontra et plankontor med 
samling av fagkompetanse, der deltakende kommuner har ei bestillerrolle. 
  
Faglige nettverk er mindre forpliktende og kan fungere som støtte/veiledning til små fagmiljø i 
de ulike kommunene, og man kan i større grad gå sammen om kompetanseutvikling. Ulempen 
er at slike nettverk ikke går av seg selv – de må ledes av en ressurs som kaller inn til møter, 
følger opp vedtak, skriver referat osv. En annen ulempe er at arbeidspresset hos fagfolka er så 
stort at nettverksarbeid blir nedprioritert.  
 
Etablering av et felles plankontor forplikter kommunene økonomisk, men gir også 
kommunene dedikerte ressurser til planarbeid – ressurser med en viss tverrfaglighet, slik at de til 
sammen utgjør et fagmiljø som kan levere kvalitet. Å reetablere et plankontor er likevel 
krevende, da det må brukes ressurser på å berede grunnen for et slikt samarbeid. Utgangspunktet 
– et havarert plansamarbeid og kommuner med ulike behov og forutsetninger – er også 
krevende.  
 
Om kommunene i Nord Troms på nytt skulle inngå i et forpliktende plansamarbeid må: 
 Behovet defineres, (hvorfor?) 
 Hva skal inngå i et samarbeid? 
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 Hvordan skal dette organiseres? 

Svar på disse spørsmåla vil avgjøre hvor omfattende samarbeidet blir, og hvor mye økonomiske 
ressurser som skal legges inn.  
Dagens ressursbruk i kommunene: 
  Kvænangen Nordreisa Kåfjord Skjervøy Storfjord Lyngen 
Årsverk 0,4 1,8 1 0,3 1 1 
Kjøp av tjenester 250000 0   150000   790000 
(For Kvænangen og Skjervøy er det stipulert årsverk på bakgrunn av omfang av planarbeid som 
gjøres av ansatte i andre type stillinger. Når det gjelder kjøp av tjenester, kan tallene variere fra 
år til år pga enkeltprosjekt med særskilt finansiering). 
 
Etablering av et felleskontor vil for noen av kommunene medføre økte kostnader, da dagens 
rammer ikke er tilstrekkelig for å dekke både ressurs i felleskontor og ressurs på hjemmebane. 
To avgjørende suksessfaktorer for etablering av et slikt kontor er en god, gjennomarbeidet og 
omforent beskrivelse av alle sider ved ei slik etablering og god ledelse. Det siste innbefatter 
både ledelse av kontoret og styringsgruppe for samarbeidet.  
 
I mellom ytterpunktene faglig nettverk og felles plankontor ligger også muligheter for mer eller 
mindre forpliktende samarbeid på enkeltområder og mellom enkeltkommuner.  
På fagmøtet 6.6.18 ga kommunene et bilde av egen status mht planarbeid. Status er noe ulikt (se 
referat), men følgende ser ut til å være felles: 

 Det er et gap mellom kapasitet og politiske forventninger og ambisjoner. 
 Kravene til kvalitet og omfang av momenter som planleggerne skal ta inn i sin 

planlegging, blir stadig skjerpa.  
 Juridisk kompetanse er for svak 
 Sårbarhet - vanskelig kompetanse å rekruttere og beholde 
 Kommunene tar for lav pris mht behandling av reguleringsplaner 

Digitalisering kan forenkle noe, men utviklinga er ikke nådd så langt at en høster store gevinster 
av dette nå. 
 

Vurdering/oppsummering: 
Kommunenes statusbilder i forhold til behov for planarbeid og –kompetanse varierer noe, men 
det er gjennomgående en avstand mellom ambisjoner og kapasitet. Det er også en tendens til at 
myndighetene stiller stadig strengere krav, både i forhold til kvalitet og holdbarhet. Samfunna 
endres stadig fortere og planer blir «ferskvare». I tillegg utfordrer næringsaktører ofte 
kommunene ved at de ikke har en lang tidshorisont i sin planlegging. Og over alt dette henger 
rekrutteringsutfordringa. Alt dette tilsier at kommunene i Nord-Troms bør gå sammen om et 
forpliktende plansamarbeid. 
 
På den annen side har kommunene lang tradisjon for å utarbeide planer på egenhånd. Man 
blander seg ikke bort i hva andre kommuner gjør, og i noen tilfeller vil man kanskje holde kort 
«tett inntil brystet». Lokalpolitikere ser gjerne på plan som et felt til å fremme lokal politikk og 
er ikke så engasjert i nabokommunenes planer. I et felles plankontor vil det bli et spørsmål om 
prioritering, og dermed også en kime til konflikt. Til slutt har lokaliseringsspørsmål en tendens 
til å påvirke samarbeidsklima. Opprettelse av et faglig nettverk/forum vil kunne svare på 
behovet for faglig støtte og utvikling, mens all produksjon vil være «egenproduksjon».  
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På bakgrunn av saksutredning, notat fra Einar Pedersen og møtereferat av 6.6.18 bes Nord-
Troms Regionråd ta stilling til om kommunestyrene i de 6 Nord-Troms-kommunene skal 
vurdere om et framtidig plansamarbeid skal utredes. Valget står mellom: 

a) Ingen samarbeid 
b) Opprettelse av et faglig forum/nettverk med en ressurs som har ansvar for 

møteforberedelser, -innkallinger, referat oa 
c) Nedsette ei arbeidsgruppe som ledes av en sekretærressurs som utreder innhold og 

organisering av et framtidig plansamarbeid/plankontor 
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Sammendrag og hovedkonklusjoner 

Dette dokumentet har følgende oppbygging: 

I kapittel 1. går vi nærmere inn på bakgrunnen for etableringen prosjektet Nord-Troms 

plankontor, i tillegg til å vises til andre nasjonale erfaringer med kommunalt plansamarbeid  

Kapittel 2 tar for seg selve organiseringa av plankontoret med sammensetning av 

styringsgruppe, ressursgruppe og de ansatte i kontoret.  

Kapittel 3 tar for seg hvilke oppgaver plankontoret skal løse i henhold til den opprinnelige 

prosjektplanen (Vedlegg 1), samt gir en status over oppgaveløsningen. 

I kapittel 4 gir en vurdering av hvordan plankontoret har løst sine oppgaver sett i lys av 

organisering og tilgjengelige ressurser. 

Kapittel 5 oppsummer de viktigste funnene, som så langt er: 

 Det er en utfordring å få til god samhandling mellom kommunene og plankontoret. 

 Desentral organisering har vært omstridt, ref: 

o Ledelse av plankontoret, dvs. «dele» personellressurser med kommunen 

o For den enkelte ansatte som har forholdt seg til to sjefer 

Kapittel 6. ser nærmere på ulike måter å organisere et plankontor. 

I kapittel 7 er evalueringsgruppa enig om å videreføre plankontoret, men man er uenig i 

hvilken form. Følgende alternativer foreslåes: 

 Alternativ 1: Nord-Troms plankontor videreføres med sentral organisering etter 

vertskommunemodellen. 

 Alternativ 2: Nord-Troms plankontor videreføres med desentral organisering og 

omdannes til ansvarlig selskap eid av kommunene (IKS, AS). 

Denne evalueringen er behandlet i møte i ressursgruppa 21. januar, og det var det enighet å 

legge frem en delt innstilling. 

 

  

30



Evaluering av Nord-Troms plankontor 

 

Utkast av 23. januar 15 (til møte i styringsgruppa 26. jan. 15)  4 

1.0.  Bakgrunn 

Etableringen av Nord-Troms plankontor var et resultat av at kommunene i Nord-Troms over 

flere år hadde store utfordringer på plansiden. Dette gjaldt spesielt utarbeidelse og rullering av 

kommuneplanens samfunns- og arealdel. Årsaken var begrenset administrativ kapasitet i 

kommunene, samt utfordringer med å rekruttere og beholde kompetanse.  

Dette var bakgrunnen for at kommunene Kvænangen, Skjervøy, Nordreisa og Kåfjord i 2008 

engasjerte NIBR1 til å utarbeide en rapport om et mulig plansamarbeid i Nord-Troms. 

Rapporten forelå i 2009 og anbefalte kommunene å etablere et nærmere plansamarbeid ut fra 

følgende to modeller: 

 Ett kontor med alle planressursene samlet 

 Delt løsning 

På bakgrunn av rapporten ble det satt ned en interkommunal arbeidsgruppe som anbefalte delt 

løsning. Dvs. at ansatte i de enkelte kommunene ble permittert fra sin daværende stilling og 

ansatt i prosjektet.  

Prosjektplan og vedtekter ble behandlet politisk i de aktuelle kommunestyrer sommeren 2010. 

Det ble søkt om eksterne midler fra Troms fylkeskommune, og det forelå tilsagn fra fylket i 

desember 2010.  

Selve oppstarten av kontoret tok sin tid, og først vinter – vår 2012 ble daglig leder tilsatt. Etter 

kort tid fikk han tilbud om annen jobb, og først 1. oktober 2012 var ny daglig på plass og 

kontoret i ordinær drift. I ettertid ønsket også Storfjord kommune å bli med i samarbeidet, og 

de ble formelt med fra januar 2013.  

Plankontoret er finansiert over tre år, dvs. frem til 1. oktober 2015. Etter den tid er opp til 

eierkommune å vurdere om man vil videreføre samarbeidet eller ikke.  

Styret vedtok 1. september 2014 å forlenge prosjektet «Nord-Troms plankontor» ut 2015, dvs. 

med tre måneder. Endelig vedtak om eventuell videreføring vil bli gjort med basis i denne 

evalueringen. 

                                                 

 

1 http://www.nibr.no/filer/2009-112.pdf 
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1.1. Om evalueringen 

Det er utpekt en egen evalueringsgruppe bestående av følgende personer: 

 Gunn Andersen, etatsleder Drift og utvikling, Kåfjord kommune 

 Dag Funderud, enhetsleder Utviklingsavdelingen, Nordreisa kommune 

 Arne Samuelsen, daglig leder, Nord-Troms plankontor 

Evalueringsgruppa har fått i oppgave å gjennomgå prosjektet ut fra dagens organisering og 

oppgaveløsning. På bakgrunn av dette skal evalueringa vurdere fremtidige driftsmodeller for 

plankontoret, herunder hvilke oppgaver som det er hensiktsmessig å legge til kontoret.  

Evalueringsgruppa har hatt 4 evalueringsmøter, dvs. 16. oktober, 5. desember 2014 og 14. og 

19. januar 2015. Evalueringa ble videre behandlet i ressursgruppa 21. januar (se fig 2.1) med 

sikte på videre behandling i styringsgruppa 26. januar.   

I den grad styret velger å videreføre plankontoret, vil saken bli lagt frem for politisk 

behandling i de aktuelle kommunestyrene i løpet av mars-april 2015. 

1.2. Hvorfor felles plankontor? 

Formålet med et felles plankontor handler om god arealplanlegging, en arealplanlegging som 

har stor betydning for kommunens innbyggere og kommunen som samfunn. I KS sitt 

debatthefte om kommunens rolle som arealplanmyndighet, vises det til at: 

«Arealplanleggingen er en forutsetning for god by- og tettstedsutvikling med attraktive 

steder der folk trives. Infrastrukturutbygging og tilrettelegging for ulike former for 

næringsutvikling kan ikke gjennomføres uten forutgående arealplanlegging, og ikke 

minst er arealplanleggingen nødvendig for en god miljø- og ressurspolitikk».2 

Etableringen av Nord-Troms plankontor bygger på de anbefalinger som NIBR kom med i 

2009, og i senere arbeider har bl.a. Kjell Harvold i NIBR34 vist til at etablering av et 

forpliktende plansamarbeid vil har følgende fordeler:  

                                                 

 

2 http://www.ks.no/PageFiles/32024/Arealplanmyndighet.pdf 
3 http://www.nibr.no/filer/Samarbeidsrapport%20NIBR-%C3%98stlandsforskning.pdf 
4 http://www.regjeringen.no/pages/38545231/Interkommunalt_plansamarbeid_harvold.pdf 
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 Styrke kompetanse og kapasitet til planarbeid 

 Mer spesialisering av bemanningen med mål om økt kompetanse, rasjonelle 

arbeidsformer og høy kvalitet i saksbehandlingen 

 Robust, dvs. mindre sårbar overfor ferier og sykdom 

 Attraktivt fagmiljø som bedrer muligheten for rekruttering 

 Bedre muligheter til ajourhold av kartverk og planarkiv 

 Fordel for regionen, dvs. å finne gode løsninger ikke bare for enkeltkommuner, men 

for et større område som helhet (i B&A-regioner, hytte-friluftsliv, kystsonen osv.) 

Denne evalueringa vil forsøke å gi svar på i hvilken grad etableringen av plankontoret har 

bidratt til å realisere de nevnte forhold. 
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2.0. Organiseringa av prosjektet 

Plansamarbeidet er organisert etter kommunelovens § 27 om interkommunalt samarbeid. Til 

grunn for samarbeidet ligger følgende organisasjonsmodell: 

 

Figur 2.1. Organisasjonskart for Nord-Troms plankontor 

Samarbeidet er satt sammen av et styre bestående av rådmennene i eierkommunene, der 

rådmannen i Kåfjord kommune er styreleder.  

Det er etablert en ressursgruppe bestående av fagpersoner fra kommunene. Daglig leder i 

plankontoret innkaller og leder ressursgruppa. Ressursgruppa er rådgivende overfor daglig 

leder. 

Nordreisa kommune er utpekt som vertskommune for samarbeidet, og plankontoret forholder 

seg til vertskommunens administrative rutiner ref. personalforvaltning og økonomistyring. 

Plankontoret var opprinnelig satt opp med en daglig leder, seks arealplanleggere i ulike 

stillingsprosenter ut fra kommunestørrelse. Høsten 2014 ble det ansatt en vikar for å 

kompensere for fravær. Plankontoret har også vært kontorsted for kystsoneprosjektet for 

Nordreisa og Skjervøy.  Dette prosjektet ble avsluttet 1. oktober 2014. Plankontoret leier også 

ut kontor til det fylkeskommunale kystsoneprosjektet i Troms som går ut 2015. 

Daglig leder

Arne Samuelsen 
(100%)

Styre

Rådmennene i Nord-Troms

Styreleder: Einar Pedersen

Andreas Einevoll (80%) 

Bernt Mathiassen (60%)

Birger Storaas (80%)   

Jakob J. Bæhr (100%)

Hanne Henriksen (20%)

Hanne Vangen (90%)

Kjersti Kollbotn (vikar, 100%)

Vertskommune

Nordreisa kommune

Ressursgruppe

Dag Funderud, Nordreisa

Gunn Andersen, Kåfjord

Jan Inge Karlsen, Kvænangen

Kjell Ove Lehne, Skjervøy

Trond Arne Hoe, Storfjord
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2.1. Økonomi 

En viktig forutsetning for etableringen av kontoret har vært tilskudd fra Troms 

fylkeskommune. Fylkeskommunen innvilget opprinnelig kr. 250.000,- i året til hver 

kommune, dvs. 1,25 mill. kroner i året, dvs. 3.75 mill. kroner over en treårsperiode. Etter at 

Storfjord kommune ble med i 2013, ble det innvilget et ekstra oppstartstilskudd, ref. 

ekstrakostnader til etablering av eget kontor. Det ble også gitt ekstra tilskudd til kompetanse 

samt lyd–bilde. Samlet har Troms fylkeskommune støttet prosjektet med 4.350 mill. kroner av 

et totalbudsjett på over 12 mill. kroner som dekkes av kommunene. 

2.2. Digitale verktøy 

Plankontoret er koblet opp på det kommunale nettverket i Nord-Troms og benytter seg av en 

rekke administrative systemer når det gjelder dokumenthåndtering (Ephorte), regnskap 

(Agresso), Kartsystemer (GisLine) og digital samhandling (Lync). Alle disse systemene 

bidrar til bedre informasjonsflyt og enhetlig saksbehandling. Men det stiller også krav til 

opplæring og hvordan systemene brukes i den enkelte medlemskommune, noe som vi går 

nærmere inn på senere. 

Lync er vårt samhandlingsverktøy for lyd/bilde og dokumentdeling, og plankontoret 

disponerer i dag oppdatert infrastruktur etter at prosjektet ble innvilget ekstramidler fra Troms 

fylkeskommune. 

Det er etablert egen nettside for prosjektet på www.ntplan.no. Dette er informasjonsside for 

prosjektet, men i den daglige drift blir alle plankontorets nyheter (planer på høring osv.) lagt 

ut på den berørte kommunes hjemmeside. 
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3.0. Plankontorets oppgaver 

I den opprinnelige prosjektplanen var plankontoret tiltenkt følgende oppgaver (se vedlegg 1):  

3.1. Kommuneplanlegging 

 Utarbeidelse av kommunens arealplan fra oppstart: Planprogram, analyser/ 

utredninger, politisk prosess, forankring, saksbehandling og ajourhold av planregister. 

 Revisjoner av vedtatte planer: Planprogram, analyser/utredninger, politisk prosess, 

forankring, saksbehandling. 

 Kommunedelplaner5: Tematisk eller geografisk, herunder kystsoneplaner6. 

Planprogram, analyser/utredninger, politisk prosess, forankring, saksbehandling. 

 Utarbeidelse av digitalt planregister7.  

  Kommuneplanens samfunnsdel er som hovedregel en primæroppgave for hver kommune.   

3.2. Reguleringsplanlegging 

 Saksbehandling av private, kommunale og statlige reguleringsplaner.  

 Delta i prosesser for utarbeidelse av arealplaner fra andre statlige fagetater f.eks. 

Statens Vegvesen, Kraftlinjer mv. 

 Prosjektledelse på planer som har eksterne fagressurser involvert (eks. Statens 

vegvesen). 

Etter at kontoret kom i drift har det vært fokus på punkt en og to. Under forutsetning av ledige 

stillingsressurser og fagkompetanse, kan det jobbes med de øvrige punktene.   

3.3. Eksterne planer / andre planer / utredning / analyse 

Under visse forbehold av at det er stillingsressurser/ fagkompetanse ved plankontoret, vil det 

være mulig å gjennomføre følgende:  

                                                 

 

5 Begrepet «kommunedelplaner» beskrives i PBL som «områdeplaner». 
6 Kystsonearbeidet i Nord-Troms ble organisert som egne prosjekter. 
7 Etablering av digitalt planregister er ikke med i prosjektet, dvs. det er den enkelte kommune som har ansvar for 

å utarbeide et slikt register. Pr. i dag er det kun Nordreisa kommune som har innført digitalt planregister. 

Fordelen med et slikt register er at det vil forenkle saksbehandlingen i plansaker, samt at publikum ville fått 

direkte innsyn i gjeldende planer for kommunen. 
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 Stedsutvikling: Styring av prosessen og gjennomføres som egne prosjekter definert av 

den enkelte kommune. 

 Utomhusplaner, nærmiljø / parkanlegg. 

 Planer / utredninger som utgjør faggrunnlag for annen planlegging for eksempel energi 

og miljøplaner, ROS-analyser, biologisk mangfold mv. Gjennomføres som egne 

prosjekter definert av den enkelte kommune eller i samarbeid. 

Plankontoret har ikke jobbet med denne type problemstillinger i prosjektperioden. 

3.4. Gjennomgang av arbeidet med kommuneplanens arealdel 

Ved prosjektstart var det Nordreisa kommune som var kommet lengst i arealplanarbeidet, dvs. 

samfunnsdelen ble vedtatt i mars 2013, og arealdelen ble sendt ut på høring i juni 2013. 

Revidert utkast til arealplan som ble sendt ut på annengangs høring i november 2013, og 

arealdelen ble endelig vedtatt av kommunestyret i mars 2014. I samme tidsrom ble det 

utarbeidet planprogrammer for de andre kommunene, og disse ble i stor grad vedtatt vinter-

vår 2014. Det jobbes nå for fullt med de øvrige arealplanene, og så langt ser vi for oss 

følgende fremdrift: 

• Kåfjord: 1. høring i april-mai 2015 

• Kvænangen: 1. høring i mars-april 2015 

• Skjervøy: 1. høring i mars-april 2015 

• Storfjord: 1. høring i februar-mars 2015 

En nærmere beskrivelse av arealplanarbeidet kap. 4.  

3.5. Gjennomgang av arbeidet med reguleringsplaner 

Plankontoret har også ansvaret for å behandle private reguleringsplaner for kommunene, dvs. 

fra å arrangere informasjonsmøter, forhåndskonferanser og saksbehandling til endelig politisk 

vedtak. Det er så langt jobbet med følgende private reguleringsplaner: 

 Reguleringsplan Storslett, Vest-Uløy (hyttefelt), Nordreisa. 

 Reguleringsplan Kirkebakken, Storslett (ny menighetsbarnehage), Nordreisa. 

 Sandøra Industriområde - utarbeiding av reguleringsplan. Skjervøy. 

 Reguleringsplan Slettnes caravan, nytt hyttefelt. Storfjord 

 Reguleringsplan Bjørkestøl, Nytt hyttefelt. Uløybukt, Skjervøy 

 Reguleringsplan Steallijeaggi hyttefelt, Vest-Uløy, Nordreisa. 

 Forhåndskonferanse Draugnes, Arnøy, Skjervøy. 

 Veiledning: Regulering – Hamnnes på Laukøy, Skjervøy. 

 Omregulering Olderdalen, Kåfjord. 
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 Omregulering Birtavarre, Kåfjord. 

 Reguleringsplan Myra hyttefelt, Spåkenes, Kåfjord. 

 Veiledning: Reguleringsplan Kobbepollen, Skjervøy. 

 Godkjenning reguleringsplan Låvan, Kvænangen. 

 Veiledning: Bjørkenes hyttefelt, Endring av detaljregulering. Storvik, Nordreisa.  

 Àmmànniemi hyttefelt, Sappen, Nordreisa. 

 Boligfelt B35, Høgegga Øst (Byggmakker), Nordreisa. 

Det er i tillegg gitt veiledning i en rekke andre plansaker ute i den enkelte kommune. 
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4.0 Vurdering av Nord-Troms plankontor 

I dette kapitelet gis det en vurdering av hvordan plankontoret har løst sine oppgaver vurdert 

opp mot organisering, ledelse og bemanning. 

4.1. Valgt organisering – fordeler og ulemper 

Organiseringa av plankontoret har i stor grad basert seg på de opprinnelige anbefalingene i 

NIBR-rapporten. 

Styringsgruppe 

Rådmennene i de fem kommunene, eller den rådmannen utpeker, skal fungere som styre og 

ha jevnlige møter med plankontoret. Saker av særlig betydning, prinsipiell karakter, samt 

budsjett, virksomhetsplan og årsmelding behandles i styret for plankontoret.  

NIBR foreslo i sin tid at man valgte et styre bestående av ordførerne i samarbeidskommunene. 

Dette for å sikre politisk forankring, men samtidig viste man til at det ikke var noe i veien for 

at rådmennene kunne sitte i styret. Se vedlagt prosjektplan fra januar 2012 (vedlegg 1). 

I løpet av prosjektperioden har kommunene Nordreisa, Kvænangen og Skjervøy fått nye 

rådmenn, og dermed har det vært utskiftinger i styringsgruppa. Disse har følgelig ikke med 

seg historien bak etableringen av plankontoret. Det har vært avholdt relativt få styremøter 

etter prosjektstart. 

Ressursgruppe 

I den opprinnelige prosjektplanen var det ikke tatt høyde for en egen ressursgruppe (se fig. 

2.1) i prosjektet, men da prosjektet startet opp, så man behovet for å sikre en faglig forankring 

og samordning til den enkelte kommune. Ressursgruppa har bestått av etatsledere/ 

enhetsledere i de samarbeidende kommuner og har bidratt med faglige innspill og råd til 

planarbeidet i den enkelte kommune. Det ble gjennomført flere møter i forbindelse med 

prosjektstart, noe som var svært viktig for å få etablert gode samarbeidsrutiner med 

kommunene. Men også ressursgruppa har hatt endringer i prosjektperioden, der Oddvar 

Kiærbech fra Kvænangen, Yngve Volden fra Skjervøy og Joakim Nilsen fra Storfjord har gått 

ut av ressursgruppa, mens Kjell Ove Lehne kom inn i mai 2014, og Trond Arne Hoe og Jan 

Inge Karlsen ble med fra desember 2014.  
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Lokale arbeidsgrupper  

I arbeidet med arealplanen for Nordreisa, så man verdien ved at plankontoret jobbet tett med 

administrasjonen i kommunen. Dette er erfaringer som ble tatt med i det videre arbeidet med 

arealplaner i de andre kommunene. For å bygge bro mellom plankontoret og kommunen ble 

det etablert egne arbeidsgrupper med to ansatte fra plankontoret, og 2-3 ansatte fra 

administrasjonen i den enkelte kommune (i stor grad fra teknisk sektor). Erfaringene med 

disse arbeidsgruppene er gode, men det er en utfordring at flere av kommunene har 

begrensede administrative ressurser. For å kompensere for det har plankontoret i enkelte 

kommuner kjørt interne prosesser for å få frem arealinnspill.  

 Lokalisering 

I forarbeidet til prosjektplanen ble man enig om at lokaliseringen av plankontoret ble lagt til 

den kommunen hvor daglig leder var bosatt. At daglig leder var bosatt i Nordreisa kommune 

må sees på som en tilfeldighet. Dermed ble Nordreisa kommune utpekt som vertskommune 

og selve kontoret ble lagt til «Rejosbygget» på Storslett etter at flere lokaler var vurdert. 

4.2. Oppgavevurderinger – utfordringer og tiltak 

Plankontoret har i hovedsak jobbet med kommunenes arealplaner, men det er også jobbet med 

private reguleringsplaner. I den opprinnelige prosjektplanen skulle ikke plankontoret jobbe 

med kommuneplanens samfunnsdel. Arbeidet med samfunnsdelen ble vurdert å være den 

enkelte kommune sitt ansvar, men i løpet av prosjektperioden erfarer vi at en manglende 

samfunnsdel skaper problemer for fremdriften i arealdelen. I plan- og bygningsloven fra 2008 

vises det spesielt viktigheten av å se samfunns- og arealdelen i sammenheng. Pr. i dag er det 

bare Kåfjord kommune som har valgt å samkjøre kommuneplanens samfunns- og arealdel. 

Arbeidet med kommuneplanens arealdel 

Nordreisa: Ved prosjektstart overtok plankontoret et pågående arbeid, og ved et tett 

samarbeid med administrasjonen i Nordreisa, ble planen vedtatt i mars 2013. Dette var mulig 

ved at man hadde et godt samarbeid med fylkesmannen i Troms. Det var også gode møter 

med Statens vegvesen, NVE, fylkeskommunen og andre regionale partnere. 

Storfjord: Arbeidet med denne planen er i god rute, og det jobbes godt arbeid i den lokale 

arbeidsgruppe. En klar suksessfaktor leder av gruppe tidligere har jobbet i kommunen. 

Kvænangen: Dette arbeidet er noe forsinket som følge av en bemanningssituasjonen. Daglig 

leder av plankontoret har derfor gått inn som leder av lokal arbeidsgruppe i Kvænangen. 
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Skjervøy: Det har vært bytte av leder i lokal arbeidsgruppe som følge av permisjon, og så 

langt foreligger det kun private innspill. Det jobbes nå med å få med offentlige arealinnspill. 

Kåfjord: Her har man valgt å samkjøre samfunns- og arealplanen, noe som har medført at 

selve arealdelen i kommuneplanen får en bedre strategisk forankring.  

 

Arbeidet med å utarbeide arealplaner har høyeste prioritet, og har anslagsvis tatt 80% av 

plankontorets kapasitet. 

Private reguleringsplanforslag 

En av hovedoppgavene fra starten har vært behandling av private reguleringsplanforslag. Det 

stilles store formalkrav til å behandle slike planer, så det er nok en fordel å spesialisere denne 

oppgaven. Så langt er det nok Nordreisa kommune som har hatt flest slike saker, men det må 

nok forventes at trøkket blir større i de andre kommunen når de øvrige arealplanene er 

ferdigstilt. Så langt er om lag en stilling brukt på dette arbeidet. 

Andre kommunale planer 

I den opprinnelige prosjektplanen var det store ambisjoner om at plankontoret også skulle 

jobbe med andre kommunale planer. I praksis har det vist seg vanskelig, da arbeidet med 

arealplaner er svært ressurskrevende. Plankontoret har imidlertid valgt å involvere seg i bl.a. 

utarbeidelsen av reguleringsplan for Sandøra industriområde i Skjervøy. Det jobbes også med 

en reguleringsendring av Bjørkholdt boligfelt i Kåfjord. Disse sakene har bidratt å bygge 

kompetanse i kontoret, og det har vært svært lærerikt å jobbe med denne type planer. Samtidig 

tar reguleringsplanarbeidet fokus bort fra arbeidet de overordnede arealplanene, men om 

målet er å bygge opp et komplett plankontor, vil det være naturlig at det bygges opp slik 

kompetanse. Omfanget av dette arbeidet er anslagvis 0,2 stilling. 

4.3. Ledelse 

Den overordnede ledelse av prosjektet er tillagt styret med ansvaret for prosjektet med 

fastsetting av virksomhetsplan og budsjett. En viktig premiss fra styret har vært at prosjektet 

skal ha en «desentral innretning», dvs. til tross for at hovedkontoret er i Nordreisa, skal de 

ansatte ha mulighet å jobbe ute i sin kommune.  

Den daglige ledelse tilligger daglig leder med personal- og fagansvar, og der plankontoret ble 

omtalt som et «ressurskontor» for samarbeidskommunene.  
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4.4. Vilkår for oppgaveløsning 

Det var store forventinger til etablering av plankontoret, og i den videre drøftingen tar vi for 

oss hvordan dette er blitt løst.  

Fagmiljø 

I følge prosjektplanen var målet at plankontoret skulle være et spesialisert planmiljø som 

skulle jobbe med overordnede planer i Nord-Troms. Ved å samle fagpersoner i ett fagmiljø 

var det en ambisjon om å utarbeide planer med høyere kvalitet, samt «ta unna» planarbeid 

som de selv ikke har kapasitet til å gjennomføre.  

Kvalitet 

En av begrunnelsene for å etablere plankontoret var økt kvalitet i planarbeidet. Det er så langt 

utarbeidet en arealplan, og i dette arbeidet har innspill fra sektormyndighetene, og i spesielt 

fylkesmannens innspill har vært nyttige. I praksis er det den enkelte saksbehandler som er 

ansvarlig for jobbutførelse, og i neste instans er det rådmann/ utviklingssjef i den enkelte 

kommune som utarbeider politisk innstilling.  

Bemanning og HMS 

Plankontoret var opprinnelig satt opp med en daglig leder, seks arealplanleggere i ulike 

stillingsprosenter ut fra kommunestørrelse (jf. fig. 2.1) i 5,3 stilling. Høsten 2014 ble det 

ansatt en vikar for å kompensere for redusert bemanning. 

Bemanningen av kontoret tok sin tid, dvs. fra oppstarten 1. oktober 2012 til plankontoret var 

fullt operativ. Dette som følge variabel bemanning, noe som illustreres ved at plankontoret 

hadde 377 arbeidsdager i første kvartal 2013, mens det var samlet hadde 468 arbeidsdager i 

fjerde kvartal 2013 (kilde: Agresso). 

Etableringen av Nord-Troms plankontor har satt fokus på kommunal planlegging i Nord-

Troms, og legges merke til både i fylket og landet for øvrig. Fra å ha slitt med å rekruttere 

kompetente folk i kommunene, opplever plankontoret å få 17 søkere på utlysningen av et 

vikariat i mai 2014.  

Kompetanse og kompetanseheving 

Ett av hovedmålene med etableringen av plankontoret var å bygge opp kompetanse på 

plansiden i regionen. Dette har plankontoret i stor grad lyktes med, dvs. det er tilsatt folk med 
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relevant real- og fagkompetanse. Flere av de ansatte har også i løpet av prosjektperioden tatt 

kompetansegivende kurs og studiepoeng, noe som var et mål i prosjektplanen. Det er verd å 

merke seg at Troms fylkeskommune har tatt initiativet til flere kompetanseopplegg (bl.a. 

prosessledelse) og fagrelaterte samlinger. Disse har vært svært nyttige for plankontoret og øvrige 

ansatte i kommunene. 

Dette har vært mulig ved at det er bevilget egne midler til kompetanseheving fra 

fylkeskommunen. Men det er problematisk at den kommunale «fattigdommen» fører til ulike 

utviklingsmuligheter kommunene imellom, dvs. midler til kurs og kompetansetiltak fordrer at 

dette prioriteres av kommunene. Vi ser at flere kommuner ikke har råd til å sende egne folk på 

kurs, mens plankontorets ansatte har denne muligheten. Dette viser at den såkalte "Matteus-

effekten" ("den som har den skal få og det i overflod") også gjelder for kompetansehevingstiltak 

for kommuneplanleggere (NIVI, 2014:51).  

Planforum 

En viktig samordningsarena er Troms fylkeskommunes planforum, som er en viktig arena for 

å avklare hvordan de ulike sektormyndighetene forholder seg til ulike planer. I den 

sammenheng kan spesielt kontakten med fylkesmannen trekkes frem, der det nå er etablert 

gjennomføres jevnlige informasjonsmøter på Lync. Frem til nå er det kun Harstad og Tromsø 

som har hatt en slik møteordning med fylkesmannen. 

Planregister  

Ved prosjektstart var det bare Nordreisa kommune som hadde etablert et slikt register. Til 

tross for at det ikke var en oppgave som var lagt til prosjektet, har plankontoret fulgt opp 

saken ved å ta initiativet til etablering av en brukergruppe med representanter fra den enkelte 

kommune. Det er gjennomført en kartlegging av antall planer i kommunene og innhentet 

tilbud på digitalisering. Men det har vist seg vanskelig å få satt av personalressurser ute i 

kommunene som kan følge opp dette arbeidet, dvs. samle sammen og systematisere 

eksisterende reguleringsplaner. Det er en utfordring at nevnte planer opp i gjennom årene har 

vært gjennom ulike reguleringsendringer, uten at dette nødvendigvis er fanget opp i de lokale 

planarkiv. 
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4.5. Desentralisert vurdering 

I den opprinnelige prosjektplanen (vedlegg 1) var en desentral organisering en viktig premiss 

for realiseringen av plankontoret, dvs. at de ansatte skulle være knyttet til plankontoret 

samtidig som de var lokalisert i sin primærkommune. Dette ble også problematisert i 

rapporten til NIBR, der man sa følgende:   

Den største ulempen med modell 2 (Les: Delt løsning) er etter vårt syn at de ansatte 

kan komme i en vanskelig dobbeltrolle: De kan bli møtt med klare krav fra 

hjemkommunen om å prioritere oppgaver som lokalt blir sett på som akutte. 

Tilsvarende kan de bli møtt med krav om å prioritere viktige oppgaver på det 

interkommunale kontoret.  

I prosjektplanen valgte man å løse denne problemstillingen på følgende måte: 

Intensjonen er at hver enkelt kommune har en egen kontaktperson i samarbeidet som 

har hovedansvaret for denne kommunen. Kontaktpersonen skal ha kontor dager i 

kommunen. Og møter i kommunestyret / planutvalg når saker fra planavdelingen er 

oppe. Det vil si at avdelinga er desentralisert med kontorer i hver kommune i tillegg til 

et felles kontor. 

Etter at prosjektet startet opp har denne problemstillingen vist seg å bli en utfordringen for 

prosjektet. Dvs. hvordan skulle forholdet mellom plankontoret og den enkelte kommune 

håndteres? Modellen førte til at noen ansatte måtte forholde seg til to sjefer, dvs. daglig leder 

for plankontoret og egen sjef ute i kommunen. Delt ledelse var en av problemstillingene som 

ble omtalt i den opprinnelige rapporten til NIBR, der man sa: 

I en slik modell er det derfor viktig at det på forhånd blir foretatt en grundig avklaring av hva 

den enkelte skal gjøre på sine to arbeidssteder. En fordel med en slik modell kan være at de 

ansatte får et større faglig miljø å forholde seg til (gjennom det interkommunale kontoret), 

samtidig som de kan beholde interessante fagoppgaver i hjemkommunen. 

Denne balansegangen mellom ønske om tilstedeværelse i den enkelte kommune og deltakelse 

i et felles planmiljø har vært utfordrende. Samtidig medfører denne organiseringa at de 

desentrale ansatt vil ha god overblikk over de dagsaktuelle utfordringene til kommunen, noe 

som gjør at man til enhver tid vet hvor «skoen trykker». Dette er informasjon som ikke så lett 

tilflyter de ansatte som er lokalisert på hovedkontoret. I praksis er dette blitt løst ved 

etablering av lokale arbeidsgrupper og bruk av digitale hjelpemidler. 

I den opprinnelige prosjektplanen var det foreslått at plankontoret skulle ha faste kontordager 

ute i kommunene. Dette praksis ikke fulgt opp, dvs. man har hatt møter/ kontordag ved behov. 
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Nettløsninger – reduksjon av avstandsulemper 

En av forutsetningene for etableringen av plankontoret var at eierkommunene hadde et felles 

IT-samarbeid (felles systemer for sak/arkiv, økonomi og kart) som man mente ville fremme 

samhandlingen mellom plankontoret og den enkelte kommune. Ved prosjektstart hadde 

kommunene nettopp innført lyd/bildesystemet Lync, men først høsten 2013 fungerte Lync 

tilfredsstillende. Dette gjorde det langt mer effektivt å gjennomføre møter med de ansatte ute i 

kommunene. Systemet ble også brukt til å holde møter i ressursgruppa og har vært en viktig 

suksessfaktor for samarbeidet, dvs. det har i mindre grad har vært behov for å samle folk 

fysisk, dvs. mye spart tid i bil.  
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5.0. Oppsummering og sammendrag 

Den opprinnelige organisasjonsmodellen gikk inn for en desentral organisering med ansatte 

både på et «hovedkontor», og ute i kommunene. Erfaringene fra samarbeidet så langt viser at 

organiseringa har vært utfordrende i forhold til: 

 Det er en utfordring å få til god samhandling mellom kommunene og plankontoret. 

 Desentral organisering har vært omstridt, ref: 

o Ledelse av plankontoret, dvs. «dele» personellressurser med kommunen 

o For den enkelte ansatte som har forholdt seg til to sjefer 

Vi har så langt hatt en bred gjennomgang av ulike aspekter ved organiseringa og drifta av 

plankontoret. Men det gjenstår å svare på de innledende spørsmål som ble tatt med i 

innledningen (Kjell Harvold i NIBR89), dvs. – har etableringen av plankontoret ført til: 

 Økt Kompetanse og kapasitet til planarbeid? 

Erfaringene viser at ved å samle planressursene i et felles plankontor har vi fått økt fokus på 

planarbeid ute i kommunene. Vi ser også at plankontoret har en bred kompetanse som gjør at 

vi har kapasitet til å ta de fleste plansaker for våre kommuner. Nå i prosjektperioden er det 

fokus på arealplanlegging, men på sikt vil man ha kapasitet til å ta flere typer planer 

(reguleringsplanlegging etc.).   

 Mer spesialisering av bemanningen med mål om økt kompetanse, rasjonelle 

arbeidsformer og høy kvalitet i saksbehandlingen? 

Plankontoret har satset på å bygge opp en bred kompetanse, samtidig som det er satset på 

spesialisering. Dette bidrar til å øke kvaliteten på planene og bidrar til å få utnyttet 

stordriftsfordeler. 

 

 

 

                                                 

 

8 http://www.nibr.no/filer/Samarbeidsrapport%20NIBR-%C3%98stlandsforskning.pdf 
9 http://www.regjeringen.no/pages/38545231/Interkommunalt_plansamarbeid_harvold.pdf 
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 Robust, dvs. mindre sårbar overfor ferier og sykdom? 

Plankontoret har hatt et relativt stort sykefravær som følge av div. permisjoner etc. Dette har 

konsekvenser for fremdriften, men samtidig har man håndtert de enkelte kommunene. 

Hovedprioritet har vært utarbeidelse av arealplaner. 

  Attraktivt fagmiljø som bedrer muligheten for rekruttering  

Vi har ved gjentatte anledninger fått bekreftet at plankontoret er et attraktivt fagmiljø. Det har 

vi særlig fått bekreftet da vi tilsatte folk i Storfjordstilling, samt vikariat, der vi hadde 

henholdsvis 12 og 17 kvalifiserte søkere. 

 Bedre muligheter til ajourhold av kartverk og planarkiv 

Dette var en oppgave som i utgangspunktet ikke var definert til plankontoret, men 

plankontoret har forsøkt å samordne denne prosessen ute i kommunene. 

 Fordel for regionen, dvs. å finne gode løsninger ikke bare for enkeltkommuner, 

men for et større område som helhet (i B&A-regioner, hytte-friluftsliv, kystsonen 

osv) 

Plankontoret jobber i utgangspunktet den enkelte kommunes arealplan, men har også 

mulighet til å se utfordringer på tvers av kommunene. Vi registrerer at flere av kommunene 

har sammenlignbare arealmessige problemstillinger.  

Tidligere drøftinger problematiserer både fordeler og ulemper ved den organiseringa som 

plankontoret har valgt. Den opprinnelige intensjonen med en delt løsning var tilstedeværelse 

både på plankontoret og ute i kommunene.  
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6.0. Videreføring eller ikke? 

Plansamarbeid handler om innovasjon, og innovasjon i offentlig sektor tar tid. Til tross for at 

kommunene varierer i størrelse, er de komplekse organisasjoner med et bredt spekter av 

oppgaver som skal løses. Det betyr at man vil ha begrenset kapasitet og kompetanse på 

enkelte fagområder, men ved å samarbeide med andre kommuner er det mulig å bygge opp 

spesialiserte fagmiljøer, noe plansamarbeidet i Nord-Troms illustrerer.  

Det kan stilles spørsmål om en tre års prosjektperiode er nok til å få på plass et robust 

plankontor som dekker kommunene sine behov for planarbeid? Dette ble også poengtert i den 

opprinnelige notatet til NIBR (2009:18), der de forslo en prosjektperiode på fire til fem år. 

Etableringen av Nord-Troms plankontor er i landssammenheng ett av svært få eksempler på et 

interkommunal plansamarbeid. Det betyr at de erfaringer som gjøres er unike og gir viktige 

læring for andre kommuner som vurderer å gjøre det samme.  

Plankontoret er et verktøy for kommunene for å få utarbeidet bedre planer, men i praksis viser 

det seg at den enkelte kommune bruker kontoret på ulike måter. Årsaken til dette er at 

kommunene har ulike behov, og eksempelvis har Kåfjord spesielle utfordringer knyttet til 

skredfare og bruk av tunellmasser i forbindelse med planlagt bygging av Nordnestunellen. 

Plankontoret har i stor grad fulgt opp forespørslene fra kommunene, man har også sagt nei i 

saker som ligger utenfor prosjektet. Eksempler på slike saker er ordinære delingssaker, men 

samtidig har vi forsøkt å gi planfaglige råd i slike saker, men som i alle typer samarbeid vil 

det nok være kommuner som hadde ønsket at plankontoret kunne påta seg flere oppgaver. 

Plankontorets hovedoppgave er å få utarbeidet arealplaner, og når disse ferdigstiller vil det bli 

frigjort kapasitet til påta seg annet planarbeid for kommunene.  

6.1. Hvordan kan plankontoret organiseres? 

Plankontoret er i dag organisert etter kommunelovens § 27, om interkommunalt samarbeid. 

Ved en eventuell videreføring vil være mulig å ta i bruk andre organisasjonsformer. Dette er 

tidligere drøftet i en egen regjeringsoppnevnt evaluering fra 201010 (Jacobsen), der man så 

                                                 

 

10 https://www.regjeringen.no/contentassets/fd472d06b6ff45a9acedb717d4870057/rapport.pdf 
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nærmere på fordeler og ulemper ved organisering av interkommunalt samarbeid. Jakobsen 

bruker følgende modell for å illustrere ulike former for delegasjon og organisasjonsformer: 

 

Figur 6.1. Ulike former for delegasjon og organisasjonsformer 

Plankontoret har i utgangspunktet ingen delegasjonsmyndighet, dvs. det er den enkelte 

rådmann/ sektorleder som fremmer sin innstilling for politiske utvalg. Men det er eksempler 

administrasjonen har vært inhabil. Dette er forhold som må avklares i en fremtidig 

driftsmodell.  

6.2. Fortatt desentralisert løsning? 

Avslutningsvis kan nevnes at flere kommuner har vært i kontakt med plankontoret med sikte 

på å etablere lignende plansamarbeid. Det har også vært besøk her på plankontoret og det er 

gitt informert i eksterne fora. Også sentrale- og regionale myndigheter har vært i kontakt med 

ønske om å bidra på nasjonale arenaer. Dette gir Nord-Troms en unik mulighet til å bidra med 

sine erfaringer, og dermed en mulighet til å påvirke både regional- og sentralt.  
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7.0. Anbefalinger for videre drift 

Prosjektet er i sitt siste driftsår, og det er viktig å få avklart en videreføring med tanke på å 

beholde opparbeidet kompetanse i kontoret. Plankontoret har potensiale til å bli et effektivt 

planressurs for kommunene i Nord-Troms, men en videreføring forutsetter god samhandling 

med eierkommunene, dvs. overordnet planlegging må forankres hos kommuneledelsen. 

Evalueringsgruppa er enig at det er grunnlag for å videreføre plankontoret, men man er uenig 

i hvilken form. 

7.1. Anbefaling for videre drift – alternativ 1 

Plankontoret etableres som et permanent interkommunalt samarbeid for de fem kommunene 

fra 01.01.2016. Samarbeidet må tas opp til ny vurdering hvis det i 2020 bli ny 

kommunestruktur. 

Styringsformen forenkles ved at det kun er ei gruppe bestående av repr fra alle kommunene 

og ikke to grupper slik det har vært i prosjektperioden. 

Styringsgruppa bestående av rådmennene legges ned. 

Myndighet innen personal og økonomi overføres til daglig leder med rådmannen i 

vertskommunen som sin nærmeste overordnede. 

Brukergruppa videreføres med repr fra driftsavdelingene i hver kommune og blir det faglige 

bindeleddet ut mot kommunene. 

Plankontoret samler sine ansatte ved kontoret på Storslett og avslutter ordningen med 

desentralisert modell. 

Plankontoret videreføres med den stillingsressursen som hver kommune la inn ved start. Dvs 

Storfjord 80 %, Kåfjord 80 %, Nordreisa 120 %, Skjervøy 90 % og Kvænangen 60 %. Samlet 

stillingsressurs ved kontoret 430 % stilling. 

Arbeidsoppgaver: Det er viktig at det er klart definert hvilke oppgaver plankontoret skal 

gjøre og hvilke oppgaver driftsavdelingene i kommunene skal gjøre. Det foreslåes derved at 

dagens oppgavefordeling videreføres: 

Behandling av reguleringsplaner fra A-Å 
Kommuneplanens arealplaner, ferdigstille- rullering 
Kontaktledd for statlige reguleringsplaner 
Utarbeide nye offentlige reguleringsplaner 
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7.2. Anbefaling for videre drift – alternativ 2 

Plankontoret etableres som et permanent interkommunalt samarbeid for de fem kommunene 

fra 01.01.2016. Samarbeidet må tas opp til ny vurdering hvis det i 2020 bli ny 

kommunestruktur. 

Man etablerer kontoret som et Interkommunalt foretak KF, et Interkommunalt selskap IKS 

eller et eget kommunalt eid AS. (Forpliktende eierformer). Styringsformen blir da i tråd med 

gjeldende regelverk for det valg av organisasjonsform som tas. 

Plankontoret fortsetter ordningen med desentralisert modell. (Det er større fordeler enn 

ulemper ved desentralisert modell). 

Plankontoret videreføres med den stillingsressursen som hver kommune la inn ved start. Dvs. 

Storfjord 80 %, Kåfjord 80 %, Nordreisa 120 %, Skjervøy 90 % og Kvænangen 60 %. Samlet 

stillingsressurs ved kontoret 430 % stilling. 

Dersom kommuneplanens samfunnsdel med rullering og prosess inkluderes i plankontoret 

kan enkelte kommuner vurdere å øke sin stillingsandel.  

Arbeidsoppgaver: De samme som Alternativ 1. 

 

 

Storslett, 23. januar 2015/ Arne S. 

 

 

Vedlegg 1: Opprinnelig prosjektplan av januar 2015 med statusoppdatering 

OPPRINNELIG 

PROSJEKTPLAN - gjennomgang 23 jan 15.pdf 
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Forord 

Dette notatet er skrevet på oppdrag fra de fire kommunene Kvænangen, Kåfjord, 
Nordreisa og Skjervøy i Nord-Troms. De fire kommunene ønsket gjennom et 
forprosjekt å utrede mulighetene for et interkommunalt samarbeid innenfor 
områdene plan, kart/GIS og oppmåling. NIBR har gjennomført forprosjektet i 
samarbeid med kommunene. I april 2009 gjennomførte vi samtaler med alle fire 
kommunene og dette notatet er et resultat av disse samtalene og de innspill vi har fått 
på notatutkast i mai. Primærkontakt for kommunene har vært arealplanlegger Rune 
Benonisen i Nordreisa kommune.  

Fra NIBRs side har Terje Skjeggedal og Kjell Harvold arbeidet med prosjektet, med 
den sistnevnte som prosjektleder.  

 

Oslo, juni 2009 

Berit Nordahl  
Forskningssjef 
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Sammendrag 

Kjell Harvold og Terje Skjeggedal 
Kommuneplansamarbeid i Nord-Troms 
NIBR-notat:2009:112  

Et plansamarbeid mellom de fire kommunene i Nord-Troms som har vært i fokus i 
dette prosjektet vil være fornuftig av flere grunner. Planstatusen er lav i dag. En 
kommune - Kåfjord- har verken kommuneplanens samfunnsdel eller arealdel, og de 
tre andre – Skjervøy, Nordreisa og Kvænangen – har relativt gamle kommuneplaner. 
Det er med andre ord behov for et ”løft” på dette feltet i Nord-Troms. Samtidig kan 
enkeltkommunene bare regne med begrenset støtte fra fylkesnivået på dette feltet de 
nærmeste årene. I tillegg har kommunene hver for seg gjennomgående relativt lav 
bemanning på planområdet.   

Det å etablere et interkommunalt samarbeid er imidlertid ikke uten videre uproble-
matisk. Økonomi, organisering, lokalisering er utfordringer som krever en grundig 
gjennomdrøftning lokalt. I kapittel 3 i notatet drøfter vi mulige organisasjonsmessige 
løsninger for et slikt samarbeid. Det lanseres to konkrete modeller: I den ene 
opereres det med en modell der alle planressursene for de fire kommunene er samlet. 
I den andre modellen – ”delt løsning” - er de administrative ressursene dels lagt i den 
enkelte kommune, dels i et felles plansamarbeid. Uansett hvilken modell som velges, 
vil den videre prosessen bli viktig, dersom en velger å gå videre med arbeidet med et 
interkommunalt samarbeid. Fire punkter bør særlig framheves:  

1. På bakgrunn av de drøftninger som er gjort i dette forprosjekt og kommunenes 
egne vurderinger, bør det foretas det en prinsipiell drøftning i kommunene i juni 
2009, med sikte på å avklare at alle kommunene er enige om at et interkommunalt 
samarbeid er en hensiktsmessig tilnærming.  

2. Hvis kommunene ønsker å gå videre med et samarbeid, bør en så snart som mulig 
etablere en liten prosjektorganisasjon som får i mandat å komme med løsninger. 
En må så komme tilbake til kommunestyrene med et konkret opplegg. Realistisk 
sett kan dette sannsynligvis tidligst skje i slutten av andre halvår 2009.  

3. Et slik interkommunalt samarbeid er av interesse langt utenfor Nord-Troms. En 
bør derfor vurdere å søke om midler til prosjektutredningen i andre halvår 2009, 
for eksempel fra fylkeskommunen og/eller fylkesmannen. 

4. Et interkommunalt samarbeid kan i første omgang gjøres tidsbegrenset, for 
eksempel i en periode på fire til fem år – med evaluering underveis og til slutt. Det 
kan også være hensiktsmessig at samarbeidet får klare mål mht. gjennomføring, for 
eksempel at en i løpet av en bestemt periode skal ha utarbeidet kommuneplanens 
arealdel for alle de involverte kommunene.  
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1 Utgangspunkt 

1.1 Ramme for utredningen 

Utgangspunktet for dette forprosjektet er den prosjektbeskrivelse Kåfjord, Skjervøy, 
Nordreisa og Kvænangen i samarbeid har utformet i notatet Kommunesamarbeid, plan, 
kart/GIS og oppmåling, datert 25.02.09. I dette notatet heter det at de fire kommunene 
har intensjoner knyttet til etablering av praktisk samarbeid. Dette samarbeidet har 
vært drøftet på rådmanns- og ordførernivå. Gjennom denne forprosessen er det  

drøftet overordnede intensjoner knyttet til et nærmere samarbeid. 
Dette skal utvides nærmere gjennom et forprosjekt våren 2009. 

Videre heter det at forprosjektet skal danne grunnlag for politisk behandling om 
eventuelt faktisk etablering av et tettere samarbeid innenfor fagfeltet planlegging, 
kart/GIS og oppmåling. Politisk behandling forventes gjort innen utgangen av juni 
2009.    

NIBRs utgangspunkt for arbeidet var – på bakgrunn av dette notatet av 25.02.09 – at 
det var  

1. en klar vilje i alle fire kommunene for et samarbeid 
2. at kommunene ønsket en svært rask behandling av samarbeidet 

 
Det notatet som her presenteres, lanserer løsninger som gjør at en kan komme ”i 
mål” i tråd med kommunenes beskrivelse.  

Ut fra våre møter og samtaler med aktører i alle fire kommune, er vi imidlertid i tvil 
om prosjektet på lang sikt er tjent med en forsering av den videre saksbehandlingen. 
Vi har registrert en viss usikkerhet både blant noen ansatte og noen folkevalgte rundt 
flere viktige spørsmål i dette samarbeidet. Det bør også understrekes at det på mange 
av disse spørsmålene fins mer enn ett svar. Et viktig poeng må være at en finner 
løsninger som både folkevalgte og ikke minst ansatte som blir berørt av dette, er 
komfortable med. Det er derfor fornuftig at dette arbeidet har fått form av et 
forprosjekt (jf. beskrivelsen fra kommunene av 25.02.09).    

I tråd med dette vil det være hensiktsmessig at en nå foretar en overordnet drøfting i 
de fire kommunene nå i juni for å avklare om det er grunnlag for et videre samarbeid. 
Deretter kan en eventuelt bruke andre halvår 2009 for å avklare/få på plass en 
konkret samarbeidsmodell.  
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Det er selvsagt også fullt mulig å ha et kommunesamarbeid mellom to eller tre av 
kommunene, hvis det skulle vise seg at en eller to kommuner faller fra etter den 
prinsipielle politiske debatten i juni. På den andre siden er det også mulig med en 
utvidelse av samarbeidet, til for eksempel å omfatte alle de seks kommunene i Nord-
Troms-regionen.      

For å illustrere en mulig framdrift, forutsatt at kommunene slutter seg til et samarbeid 
i juni, er det i vedlegg 1 satt opp en tabell som illustrer noen viktige milepæler, hvis 
en velger å gå videre med prosjektet:  

1.2 Rapportens videre gang  

Vi har lagt vekt på å skrive en relativ kort utredning, med to hovedkapitler. I det 
neste kapitlet omtaler vi hovedpunkter i de utfordringer vi mener kommunene i 
Nord-Troms står over for. Deretter (i kapittel 3) drøfter vi ulike løsningsalternativ.  

Vår utredning er basert på skriftlige dokumenter, informasjon fra ulike nettsider (bl.a. 
de fire kommunenes egne nettsider) og ikke minst med intervju/samtaler med 
ansatte/folkevalgte i alle de fire kommunene. Disse intervjuene fant sted i uke 18 
(27-30. april 2009).     

59



7 

NIBR-notat:2009:112 

2 Interkommunalt samarbeid: 
Utfordringer  

2.1 Planstatus i de fire kommunene 

De fire Nord-Troms kommunene har gjennomgående en klart svakere planstatus enn 
det mest av landet for øvrig. Kravet i plan- og bygningsloven er at alle kommuner 
skal ha en kommuneplan og at revidering av kommuneplanen skal vurderes i hver 
kommunestyreperiode. Tabellen nedenfor viser planstatus i nord-tromskommunene 
basert på KOSTRA (KOmmune-Stat-Rapportering, http://www.ssb.no/kostra)    

Tabell 2.1 Planstatus i kommunene i Nord-Troms: Vedtaksår for kommuneplanens 
samfunnsdel og arealdel 

Vedtaksår kommuneplan Kommune 
Samfunnsdel Arealdel 

Kåfjord 
 

- - 

Skjervøy 
 

2001 1992 

Nordreisa 
 

1991 2002 

Kvænangen 
 

1981 1994 

Kilde: http://www.ssb.no/kostra.no  

Som det framgår av tabellen mangler Kåfjord helt kommuneplan, mens alle de tre 
andre kommunene – i følge kostra-tallene – har relativt gamle planer. Gamle, eller 
manglende, kommuneplaner betyr imidlertid ikke at det ikke lages reguleringsplaner. 
Tabellen nedenfor gir en oversikt over antall vedtatte reguleringsplaner i de fire 
kommunene.  

60



8 

NIBR-notat:2009:112 

Tabell 2.2 Antall vedtatte reguleringsplaner i rapporteringsåret i kommunene i Nord-Troms. 
Totalt antall og antall fremmet som private forslag i parentes      

Kommune 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 
Kåfjord 
 

- - 2 2 2 - - - 

Skjervøy 
 

0 2 3 2 (2) 2 0 0 0 

Nordreisa 
 

5 4 5 3 (3) 4 (4) 6 (5) 5 (5) 4 (4) 

Kvænangen 
 

0 1 3 1 0 0 4 (4) 4 (4) 

Kilde: http://www.ssb.no/kostra.no  

Ifølge kostratallene har det altså blitt vedtatt et betydelig antall reguleringsplaner i de 
fire kommunene, selv om det overordede plansystemet mangler eller er utdatert. En 
del reguleringsplaner har også blitt fremmet som private forlag de siste årene. Som 
det framgår av tabellen gjelder dette særlig Nordreisa og Kvænangen. En slik 
utarbeidelse av private reguleringsplaner kan bli mer problematisk nå etter at ny plan- 
og bygningslov har trådt i kraft (fra 1. juni 2009 – se for øvrig også avsnitt 2.4 
nedenfor).  I følge den nye loven får kommunene større ansvar for utføring av 
reguleringsplanlegging. Her ligger det med andre ord en skjerping av kommunens 
ansvar i reguleringsplanleggingen.   

2.2 Veiledning fra fylkesnivå 

I mange fylker har fylkesnivået; fylkesmann og fylkeskommune, relativt god 
bemanning. Dette gjør fylkesnivået i stand til å yte støtte til kommune i 
planleggingen. Ikke minst småkommuner benytter seg gjerne av den støtten de kan få 
på denne måten. Denne muligheten synes å være noe mindre i Troms enn i mange 
andre fylker. Dette synes ikke minst å gjelde fylkeskommunen, som har et særlig 
veiledningsansvar overfor kommunene i plansammenheng (jf. også NIBR-notat 
2008:121).  

En av de ansatte vi snakket med på kommunenivå, ga nettopp uttrykk for at de fikk 
liten støtte fra fylkesnivå:  

Vi har en dårlig plankultur hos oss. Delvis skyldes dette at fylkesnivået i 
liten grad følger opp. Jeg føler at vi har fått lov til å leve i en boble uten 
krav om planlegging. Dermed blir den nye plan- og bygningsloven 
(som trer i kraft 1. juni 2009) en stor utfordring for oss. 

2.3 Personellsituasjonen i kommunene 

Vårt inntrykk av personellsituasjonen på plan, kart, GIS, oppmåling i de fire 
kommunene kan grovt sett oppsummeres i to hovedpunkter:  
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1. På den ene siden har alle kommunene noen ansatte med relevant 
utdannelse/kompetanse. Ofte har disse lang ansiennitet i den kommunen de 
jobber i nå.  

2. Samtidig opplever kommunene - med mulig unntak av Nordreisa - at de 
mangler vesentlig planpersonell og at de pga liten størrelse er veldig sårbar, når 
personell slutter      

Det sistnevnte poenget kunne også, i følge en vi snakket med, føre til at samarbeidet 
mellom kommunene ble mindre:  

I en av de andre kommunene ble det ansatt en med spesialkompetanse, 
som også vi kunne ha nytte av. Vi hadde en del kontakt og samarbeid 
nettopp fordi vi så nytten av faglig utveksling. Når vedkommende 
forsvant, forsvant mye av samarbeidet. 

(…) 

Generelt er vi veldig sårbare i hele Nord-Troms. Det er gjerne bare en 
eller et par personer som har en bestemte spesialkompetanse.  

”Poteter” 

”Potet” var et begrep planansatte i flere kommuner benyttet når de omtalte seg selv: 
Man var med andre ord en person som kunne benyttes til mange ulike oppgaver. Det 
å kunne jobbe med et bredt spekter av utfordringer, ble sett på både som en fordel 
og en ulempe:  

Å være ”potet” gjør jobben interessant, og i mange tilfeller tror jeg også 
det er effektivt i forhold til søkere/brukere ute i kommunen. I stedet 
for å måtte forholde seg til mange personer i 
kommuneadministrasjonen, kan de som henvender seg til oss forholde 
seg til et fåtall, ja kanskje bare én saksbehandler.   

Samtidig er det klare ulemper ved dette. I stedet for å fokusere på det 
overordnede planarbeidet, som vi absolutt burde, blir det bare fokus på 
”presserende” dag-til-dag-jobbing. Jeg ser mange viktige planoppgaver 
her i kommunen, som bare blir liggende nede, nettopp fordi vi er for 
mye ”poteter”. 

Mye av problemet i nord-tromskommunene ligger kanskje nettopp i dette potet-
dilemmaet. Planfunksjonene blir i stor grad liggende på noen svært få personer og 
disse må prioritere de mest akutte oppgavene. Dermed blir viktige overordnede 
oppgaver liggende.  

Kommunene kommer dermed inn i en ond sirkel: fordi en hele tiden må fokusere på 
”akutte” oppgaver, blir en stadig mer akterutseilt når det gjelder håndtering av 
strategiske spørsmål.  

Dermed må en bruke enda mer tid på detaljoppgaver, for eksempel fordi det stadig 
blir flere søknader om dispensasjon (etter plan- og bygningslovens paragraf 7). I følge 
kostra-tallene har Kvænangen kommune innvilget 268 søknader om nybygg i årene 
etter årtusenskiftet (2000-2008). Dette er et svært høyt tall, og arbeidet med disse 
dispensasjonene må ha gått på bekostning av andre oppgaver.       
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Små enheter 

Fordi saksbehandlerne innenfor planlegging i alle fire kommunene er allroundere - 
eller ”poteter” - er det også vanskelig for den enkelte å anslå hvor mye 
vedkommende bruker på en bestemt arbeidsoppgave:  

Nesten alt jeg gjør, har med areal/planlegging/forvaltning å gjøre, men 
å anslå hvor mye jeg benytter på en bestemt oppgave er nesten umulig. 
Sannsynligvis vil dette også variere fra år til år.  

Det er derfor vanskelig å sette opp sikre tall for hvor stor andel de enkelte bruker på 
oppgaver som GIS/kart, plan og oppmåling. Det som synes klart, er at alle 
kommunene har relativt få personer som jobber med disse feltene, og at alle 
kommunene er sårbare dersom noen skulle slutte i sine stillinger. I tabellen nedenfor 
har vi forsøkt å angi antall stillinger og årsverk som går med til de ulike oppgavene på 
bakgrunn av de samtalene vi hadde i kommunene i uke 18. For Kvænangen har vi 
ikke fått eksakte tall for de tre oppgavetypene. For denne kommunen er derfor bare 
totaltallet satt opp i tabellen.     

Tabell 2.3 Ressursbruk i Nord-Troms kommunene til ulike oppgaver. Stillinger og årsverk. 
Årsverk i parentes.   

Oppgave Kåfjord Skjervøy Nordreisa Kvænangen Totalt 
Oppmåling 0 (0) 1 (0,5) 2 (2,0)   
GIS/Kart 1 (0,2) 0 (0,2) 1 (0,2)   
Arealplan 1 (0,5) 0 (0,3) 1 (0,8)   
Totalt  2 (0,7) 1 (1,0) 4 (3,0) 2 (1,0) 9 (5,7) 
 

Som det går fram av tabellen har kommunene ifølge tabellen ni stillinger på dette 
feltet i dag og totalt sett i underkant av seks årsverk som benyttes til oppgavene.   

2.4 Nye utfordringer i ”plan”- Norge  

Som kjent trådte den nye plandelen til plan- og bygningsloven i kraft fra 1. juni 2009. 
Den nye loven pålegger blant annet kommunene å utarbeide en planstrategi i det 
første året etter kommunevalgene. Det forventes også stor innsats i arbeidet tidlig i 
planprosessene. Samtidig understrekes behovet for en klarere kopling mellom plan 
og gjennomføring: Alle kommuner skal ha en arealplan for hele kommunen, som 
viser sammenhengen mellom framtidig samfunnsutvikling og arealbruk (jf. også 
paragraf 11-5 i den nye loven). I hele lovteksten ligger det et forsterket krav om 
sammenheng i plansystemet. På toppen av det kommunale planhierarkiet står 
kommuneplanen: ”Kommunen skal ha en samlet kommuneplan som omfatter 
samfunnsdel med handlingsdel og arealdel” som det heter i paragraf 11-1. Det blir 
skilt mellom to typer reguleringsplaner ”områderegulering” (paragraf 12-2), som skal 
utarbeides av kommunen og ”detaljregulering” (paragraf 12-3) som også kan 
fremmes som private forslag.   

Generelt har også kravene til planlegging økt de siste årene. Dette kommer bl.a. til 
uttrykk ved en sterkere forventning om at kommunene foretar risiko- og 
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sårbarhetsanalyser. Den nye plan- og bygningsloven krever at risiko- og 
sårbarhetsanalyser gjennomføres ved alle planer for utbygging (paragraf 4-3).  
Kystsoneplanlegging har også fått et sterkt fokus den siste tiden.  

Ofte er det naturlig at de nye planutfordringene vurderes ut fra mer enn en 
kommune, for eksempel innenfor områder som klima og miljø.  

I den nye plan- og bygningsloven er for øvrig et eget kapittel viet interkommunalt 
samarbeid (kapittel 9).  Fokus i dette kapittelet er imidlertid først og fremst rettet mot 
å løse oppgaver som går på tvers av kommunegrenser.  
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3 Interkommunal samarbeid: Mulige 
løsninger  

3.1 Utgangspunkt for interkommunalt samarbeid 

Et viktig hensyn for etablering av et samarbeid innenfor plan/kart/GIS og 
oppmåling bør være å skape: 

− En robust enhet, som er mindre sårbar overfor turnover, ferier og sykdom. 
− Mer spesialisering av bemanningen med mål om økt kompetanse, gode 

arbeidsformer og høy kvalitet i saksbehandlingen.   
− Bedre muligheter til ajourhold av kartverk og planarkiv. Dette kan igjen øke 

kvaliteten på saksbehandlingen og planleggingen. 
− Et attraktivt fagmiljø som bedrer muligheten for rekruttering.  

 
Da høringsutkastet til dette notatet forelå, utarbeidet kommunene et forslag til tillegg 
som presiserer hvordan samarbeidet i praksis skal dimensjoneres. Disse 
presiseringene er her vedlagt (Vedlegg 3).          

3.2 Ressursbehovet  

Alle kommunene vi snakket med hadde problemer med å gi eksakte anslag på hvor 
store ressurser til arealplan/kart/GIS. De anslag vi fikk tyder på at i dag samlet blir 
benyttet i underkant av seks årsverk til disse oppgavene. I tillegg ble det gitt klart 
inntrykk av at bemanningen i flere av kommunene i dag er i knappeste laget. Dette 
gjelder først og fremst oppgavene GIS/kart og arealplan. Dagens dårlige 
plansituasjon sett i sammenheng med de planutfordringene en nå står over for, taler 
for et løft på plansiden og GIS/kartsiden i kommunene i Nord-Troms.      

Hvis vi tar utgangspunkt det skal etableres ett felles interkommunalt plankontor for 
Nord-Troms, der alle ressursene for plan, kart/GIS og oppmåling skal inngå, anser vi 
at kontoret samlet ikke bør ha under åtte årsverk (inkludert prosjektlederstilling).  

De tilsatte i enheten bør arbeide uavhengig av kommunegrenser. Oppgaver fordeles 
med bakgrunn i kompetanse og interesser, samt med henblikk på å utvikle fagmiljøet 
og forebygge sårbarhet. På bakgrunn av våre drøftinger med de involverte i de fire 
kommunene, har vi i tabellen (Tabell 3.1) forslått en fordeling, som et utgangspunkt 
for drøftingene om bemanning av et felles interkommunalt kontor.   
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Tabell 3.1 Mulig ramme for bemanning av et interkommunalt plankontor for Nord-Troms 

Oppgave 
 

Årsverk 

Oppmåling 2,5 
GIS, kartteknisk 1,5 
Arealplan 4,0 
Totalt 8,0 
 

I Tabell 3.1 er det ikke satt opp ledelse som en egen funksjon. Det forutsettes at 
lederen av kontoret i stor grad vil jobbe med faglige spørsmål. Samtidig er det rimelig 
å anta at lederen i startfasen vil få mange administrative utfordringer.   

Spørsmålet om framtidig ressursanvendelse og bemanning bør for denne enheten - i 
likhet med for øvrige deler av kommunal virksomhet - skje i tilknytning til 
kommunenes virksomhetsplanarbeid. Det må i tillegg vurderes om samarbeidet i seg 
selv gir rasjonaliseringsgevinster. En vurdering av rasjonaliserings- og 
effektiviseringsmuligheter vil først kunne skje etter noe tids drift, dvs. minimum ett 
til to år.  

Eksempelet Alvdal/Tynset 
Sammenlikning mellom kommuner er alltid vanskelig. Behovet for stillinger på et 
område kan av mange grunner være ulikt. Alvdal/Tynset er imidlertid interessant fordi 
det er en av svært få eksempler på interkommunalt plansamarbeid mellom flere 
kommuner. Når det ble etablert et felles plankontor for Alvdal og Tynset i 2005, fikk 
kontoret i alt 7,1 årsverk.  Det bør dog presiseres at 0,8 av disse årsverkene er en 
prosjektstilling i prosjektet GIS i Nord-Østerdal. Denne stillingen finansieres i et 
samarbeid mellom seks kommuner og går altså utover Alvdal/Tynset).  
 
Samtidig er Alvdal/Tynset befolkningsmessig vesentlig mindre enn Nord-Troms, ca 
7.800 innbyggere til sammen, mot ca 11.200 innbyggere for de fire kommunene i Nord-
Troms. Selv om de to hedmarkskommunene i sørnorsk sammenheng arealmessig er 
store, er det samlede arealet likevel vesentlig mindre enn for kommunene i Nord-Troms; 
hhv ca 2.800 kvadratkilometer og ca 7.000 kvadratkilometer. Begge disse indikatorene 
skulle altså tilsi at Troms-kommunene har større plan utfordringer enn de to 
hedmarkskommunene: Arealmessig er Alvdal/Trysil under halvparten så stor, 
befolkningsmessig utgjør de ca 70 prosent av størrelsen i Nord-Troms.       

3.3 Organisering 

På bakgrunn av våre drøftinger med alle kommunene, synes vi det er vanskelig å 
anbefale én organisasjonsmodell. I drøftingen her presenterer vi derfor to modeller. 
Begge modellene har fordeler og ulemper, som vi kort omtaler nedenfor.  

Politisk styring  

I Figur 3.1 nedenfor er den første modellen beskrevet. I både denne modellen og 
modell 2 er de politiske forutsetningene de samme: Den overordnede myndighet er 
kommunestyrene i de samarbeidende kommunene. I tillegg må kontoret ha et styre, 
med egne vedtekter. Vi anser det som hensiktsmessig at styret har fem medlemmer; 
dette kan for eksempel være de fire ordførerne (med varaordfører som varamedlem) i 
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deltakerkommunene og ett medlem (med personlig varamedlem) som oppnevnes av 
deltakerkommunene i fellesskap. Det er ingen ting i veien for at andre personer kan 
sitte i styret, f.eks. rådmennene. Hvis ordførerne sitter i styret, sikrer en imidlertid at 
samarbeidet får en høy politisk forankring. I det eksisterende plansamarbeidet 
mellom kommunene Oppdal og Rennebu, sitter for øvrig ordførerne i styret.  

En naturlig tidsramme kan være at styret velges for fire år – og at valgene på sikt – 
følger kommunestyreperioden. Styret ansetter og sier opp plankontorets personell, 
samt avgjøre saker som angår daglig leder. Styret vil være det organ som blant annet 
skal vedta budsjett, regnskap for plankontoret     

Når det gjelder det operative ansvaret for de ansatte, kan også samarbeidet mellom 
kommunene Oppdal og Rennebu - som har eksistert i vel 30 år – være et relevant 
eksempel for Nord-Troms. Samarbeidet Oppdal/Rennebu er organisert som 
interkommunalt samarbeid etter kommunelovens paragraf 27. En av kommunene 
(Rennebu) er vertskommune for samarbeidet og bidrar med kontorareal og har 
ansvar for administrative oppgaver som lønn og regnskap.  

Modell 1: Ett kontor med alle planressurser samlet  

I Modell 1 har alle ansatte ett arbeidssted og jobber hele tiden for det 
interkommunale plankontoret. En må selvsagt ha et nært samarbeid med 
administrasjonen i de fire samarbeidende kommunene (som illustrert i figuren), men 
de ansatte er altså i prinsippet ansatt utenfor kommunene. Vi har i figuren valgt å 
kalle lederen av det interkommunale kontoret for ”prosjektleder” for å signalisere at 
samarbeidet i utgangspunktet er definert som et tidsavgrenset arbeid.     

Hvis prosjektet avsluttes etter prosjektperioden er det naturlig at de ansatte i det 
interkommunale kontoret går tilbake til de kommunene/stillingene de kom fra og at 
prosjektlederstillingen avvikles. Forsetter samarbeidet på mer permanent basis, bør 
prosjektlederstillingen omgjøres til en fast lederstilling.    
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Figur 3.1 ”Modell 1” Alle planressurser samles i ett kontor  

 
Modell 2: Delt løsning  

I modell 2 er den politiske ledelsen den samme; kommunestyrene har det 
overordnede ansvar – med styret som den operativt oppfølgende myndighet. I denne 
modellen er imidlertid de administrative ressursene dels lagt i de enkelte kommunene, 
dels i et felles plansamarbeid.  
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Kommunestyre Kommunestyre Kommunestyre Kommunestyre
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Plan-adm. i 
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Figur 3.2 ”Modell 2”: Delt løsning  

 
Ledelsen av kontoret er (også her) lagt til en prosjektleder i tidsavgrenset stilling. 
Denne personen forutsettes ansatt utelukkende i det felles plankontoret. De andre 
ansatte arbeider delvis i en kommune og delvis i det interkommunale plankontoret. 
Stillingsprosenten må avklares for hver enkelt på årsbasis. Det kan her være 
hensiktsmessig at de ansatte – i hvert fall i enkelte perioder - jobber 
sammenhengende i kommunen en periode og så sammenhengende på det 
interkommunale kontoret den neste perioden: for eksempel en måned på hvert sted. 
Dette bør vurderes ut fra behovet på plankontoret/kommunen og den ansattes 
situasjon.  

Kort om fordeler og ulemper ved modellene 

Den største ulempen med modell 2 er etter vårt syn at de ansatte kan komme i en 
vanskelig dobbelrolle: De kan bli møtt med klare krav fra hjemkommunen om å 
prioritere oppgaver som lokalt blir sett på som akutte. Tilsvarende kan de møtt med 
krav om å prioritere viktige oppgaver på det interkommunale kontoret. I en slik 
modell er det derfor viktig at det på forhånd blir foretatt en grundig avklaring av hva 
den enkelte skal gjøre på sine to arbeidssteder. En fordel med en slik modell kan være 
at de ansatte får et større faglig miljø å forholde seg til (gjennom det interkommunale 
kontoret), samtidig som de kan beholde interessante fagoppgaver i hjemkommunen.   

I modell 1 vil de ansatte bare ha en leder å forholde seg til. Fordelen med dett er at 
det kan skape mulighet for stabilitet i arbeidsoppgavene for den enkelte. Dessuten vil 
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de ansatte hele tiden arbeide i et relativt stort faglig miljø. Mulighetene for faglig 
utvikling kan bli større, samtidig som en får stordriftsfordeler ved at en løse relativt 
like oppgaver for flere kommuner. En ulempe med en slik modell er at de ansatte kan 
miste kontakten med sin opprinnelige arbeidsgiverkommune. Det må samtidig 
understrekes at alle selvsagt også skal jobbe med oppgaver knyttet til den kommunen 
en tidligere var ansatt i.        

Avsluttende kommentar om organisering  

Den samarbeidet som her foreslås vil både i modell 1 og 2 styrke kommunenes 
arbeid innenfor de aktuelle fagområder. Det legges et grunnlag for faglig utvikling og 
slagkraft som vil gi bedre og mer effektive tjenester til innbyggerne. Modellen for 
samarbeidet – vertskommuneprinsippet – åpner også for at andre kommuner kan 
slutte seg til.  

Det bør understrekes at det gjenstår betydelig arbeid før et slikt kontor er etablert. 
Hovedtrekkene i en slik prosess er skissert i vedlegg 1. Det bør legges opp en prosess 
som i detalj avklarer spørsmål om innholdet i tjenestene, organisering, økonomi og 
bemanning. Det bør også utarbeides tjenesteavtaler og serviceerklæringer for 
samarbeidsområdene (se for øvrig vedlegg 2). Kommunestyrene bør – når en 
kommer så langt - sammen med en beslutning om å vedta gjennomføringen av 
samarbeidet også godkjenne de framlagte forslag til samarbeidsavtaler, tjenesteavtaler 
og serviceerklæringer.   

Det bør legges opp til et nært samarbeid med arbeidstakerorganisasjonene i arbeidet 
med saken. 

Det understrekes at samarbeidet – slik det her foreslås – ikke endrer prinsipper for 
myndighetsfordeling eller myndighetsutøvelse i kommunene. Ansvar og myndighet 
ligger i de politiske organer. Administrasjonens myndighetsutøvelse skjer i henhold til 
delegeringsreglementet i den enkelte kommune. Samarbeidet medfører heller ingen 
prinsipiell endring i kommunenes rutiner for fremming av saker.  

3.4 Kommunenes økonomiske bidrag 

Kommunenes økonomiske bidrag er et av de spørsmål som bør avklares i detalj (i 
andre halvår 2009) etter at det er foretatt et prinsippvedtak om samarbeid mellom 
kommunene. Vi vil her peke på to mulige alternativ:  

1. Ett utgangspunkt kan være å benytte de samme modeller som det vi forstår en 
har lagt opp til i andre interkommunale samarbeidsavtaler i Nord-Troms, dvs. 
at en del av utgiftene gjøres avhengig av kommunens befolkningsmessige 
størrelse, mens en del betales fast.  

2. Et annet utgangspunkt kan være at kostnadsfordelingen mellom kommunene 
avregnes etter registrert tidsforbruk. 
 

Umiddelbart framstår alternativt 2 som det mest rettferdige: Kommunene betaler ut 
fra hvilke tjenester som faktisk blir utført.  
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Imidlertid kan det være problemer med en slik modell, særlig i en oppstartsfase: Selve 
etableringen kan ta noe tid og i en startfase er gjerne de ansatte usikre på hvordan 
timeføringen faktisk skal gjøres. Det kan derfor være argument for å benytte samme 
modell her som kommunene i Nord-Troms har benytte ellers, altså punkt 1 over. Et 
mulig alternativ er at en etablerer kontoret som et prøveprosjekt over fire til fem år 
(vi merker oss at det i beskrivelsen av oppdraget opereres med et ønske om 
finansieringsmodell i fire til femårs perspektiv). I løpet av en så lang periode som fire 
til fem år, vil det være naturlig at det interkommunale plankontoret har gjort 
vesentlige ”løft” i alle fire kommunene, for eksempel i form av utarbeidelse av 
kommuneplanens arealdel i kommunene.  

Andre inntekter:  

De gebyrinntektene som eventuelt kommer inn til kontoret, bør føres til den enkelte 
kommune de er innbetalt fra.  

Inntekter fra arbeid som enheten eventuelt skulle utføre for andre enn de fire kommunene 
som samarbeidet gjelder bør naturlig føres til inntekt for enheten og kommer til 
fradrag i kommunenes kostnader ved driften.  

71



19 

NIBR-notat:2009:112 

Litteratur 

http://www.ssb.no/kostra.no 

Ot.prp. nr 32 (2007-2008): Om lov om planlegging og byggesaksbehandling (plan- og 
bygningsloven) (plandelen).  

Skjeggedal, T. og K. Harvold (2008): Planleggings- og stedsutviklingskompetanse i 
kommuner og fylker. NIBR-notat 2008:121. NIBR. Oslo.   

Skjervøy, Nordreisa, Kåfjord, Kvænangen (2009): Kommunesamarbeid, plan, 
kart/GIS og oppmåling. Nord-troms. Forprosjekt. Beskrivelse av 25.02.2009.  

72



20 

NIBR-notat:2009:112 

Vedlegg 1  
 
Noen viktige milepæler i en eventuell 
prosess for interkommunalt plansamarbeid i 
Nord-Troms 

Tidspunkt  Oppgaver 
2. kvartal 2009:  
Juni  

 
Kommunene blir enige om å gå 
videre med prosessen for å 
etablere et interkommunalt 
samarbeid  

3. Kvartal 2009 
August-september  

 
Faggruppe med rep. fra 
kommunene avklarer 
ansettelsesforhold, 
kostnadsfordeling mellom 
kommuner med mer. Evt. 
endring i ansettelsesforhold 
avklares med tillitsvalgte      

4. Kvartal 2009 
Oktober-november   
 
Desember 

 
Viktige avgjørelser drøftes i 
rådmann/ordførergruppe. 
Politiske vedtak om formelt 
samarbeid, herunder valg av 
organisasjonsmodell, gjøres i 
kommunestyrene 
Hvis mulig utlysning av 
prosjektlederstilling.  
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Vedlegg 2  
 
Avtaler/erklæringer som bør komme på 
plass mellom kommunene før det 
interkommunale plankontoret starter sitt 
arbeid  

1)  Samarbeidsavtaler mellom kommunene: 
• Avtale om samarbeid innen plan, kart/GIS og oppmåling 

 
2)  Tjenesteavtaler: 

• Tjenesteavtale mellom plan, kart/GIS og oppmåling mellom de fire 
kommunene 

• Tjenesteavtale mellom plan, kart/GIS og oppmåling i forhold til 
servicetorgene i de fire kommunene 

 
3)  Serviceerklæringer som kan være aktuelle: 

• Saksbehandling av reguleringsplaner 
• Kartlegging og deling av eiendommer 
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Vedlegg 3  
 
Forslag til tillegg i rapporten (oversendt fra 
kommunene i Nord-Troms 29.05.09) 

Her er merknadene fra kommunene direkte gjengitt:  

”Samarbeidet mellom kommunene må i praksis dimensjoneres ut fra hvilke oppgaver 
som er tenkt lagt i samarbeidet. I tidligere faser av prosessen er samarbeidet definert 
til å omfatte hovedtema arealplan, kart/gis og oppmåling. Under følger en oversikt 
over oppgaver i grovt samt en vurdering av hva som kan/bør ligge i samarbeidet og 
hva som bør anses som intern-kommunale oppgaver, altså som løses utenfor 
samarbeidet. 

Arealplan 

I hovedsak omfatter arealplan følgende; 

Kommuneplanens arealdel  

− Utarbeidelse av plan fra oppstart: Planprogram, analyser/utredninger, politisk 
prosess, forankringsprosess, saksbehandling. 

− Revisjoner av vedtatte planer: Planprogram, analyser/utredninger, politisk 
prosess, forankringsprosess, saksbehandling. 

− Kommunedelplaner: Tematisk eller geografisk, herunder kystsoneplaner. 
Planprogram, analyser/utredninger, politisk prosess, forankringsprosess, 
saksbehandling 

− Kommuneplanens samfunnsdel er som hovedregel et primæroppgave for hver 
kommune. Altså ikke i plansamarbeidet. Det er naturlig at ”plankontoret” 
bidrar med å samordne ressurser over kommunegrenser og bidrar i arbeidet. 
Dette eventuelt på oppdrag fra den enkelte kommune særskilt. 

− Planstrategi (i den nye plan og bygningsloven) er i dag noe uklart. Vil 
sannsynligvis følge samme prosedyre som for Kommuneplanens samfunnsdel, 
men kanskje enda tydeligere et Rådmannsansvar. 

Reguleringsplaner 

− Utarbeidelse av kommunale planer. Under visse forbehold av at det er 
stillingsressurser/fagkompetanse i plankontoret til å gjennomføre dette. 
Prosjektledelse på planer som har eksterne fagressurser involvert. 

− Saksbehandling av private reguleringsplaner 
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− Ajourhold av digitalt planregister 
− Utarbeidelse av digitalt planarkiv inngår ikke som del av plansamarbeidet 
Eksterne planer 

− Omfatter deltakelse i prosesser for utarbeidelse av arealplaner fra andre statlige 
fagetater eks Statens Vegvesen, Kraftlinjer mv 

Andre kommunale planer og utredninger 

− Stedsutvikling. Styring av prosess for utarbeidelse av slike planer. 
Gjennomføres som egne prosjekter definert av den enkelte kommune. 

− Planer / utredninger som utgjør faggrunnlag for annen planlegging eks energi- 
og miljøplaner, ROS-analyser, biologisk mangfold mv. Gjennomføres som 
egne prosjekter definert av den enkelte kommune eller i samarbeid. 

Kartteknisk 

Er i dag den enheten som har minst ressurser og derfor har minst oversikt over de 
faktiske oppgaver. Det må tas forbehold om dette i rapporten. 

Drift av felles kartsystem- utviklingsarbeid 

− Funksjon som omfatter service og løpende vedlikehold av programvare og 
system inn mot leverandør 

− Lokal support for brukere (superbruker) 
− Utvikling av bruken av verktøyet inn mot kommunens organisasjon for øvrig. 

Eksempelvis kobling mellom sakssystem og kartsystem, koblinger mellom 
andre fagsystem og kartsystem (vann- og avløp, komtek, matrikkel osv) 

− Produksjon av data, analyser av datasett til hjelp for planleggere/andre. 
− Kommunenes part inn mot Geovekstsamarbeid og liknende 
Oppmåling 

En primæroppgave for kommuner. 

− Oppmålingsoppgaven i felt omfatter kartforretning/oppmåling i henhold til 
gjeldende lovverk. 

− Løpende oppdatering av lokal matrikkel. 
Generelt 

Vi synes det er viktig at den eventuelt nye ordningen dekker de kommunale behov på 
mer enn bare kommuneplanens arealdel som sådan. Det betyr at de stillingene som 
ligger i samarbeidet kan/skal virke mot hver av kommunene i forhold ”tilliggende 
oppgaver” som naturlig kan relateres til et ”plan, kart og oppmålingskontor”, og 
fungere i praksis som en avdeling for alle kommuner. Det vil bli styret/daglig leder sin 
oppgave å avgrense arbeidsfeltet innenfor det overnevnte i forhold til tilgjengelig 
fagkompetanse og ut fra de behov som eierkommunene til en hver tid har. Disse 
spesifikke behovene må meldes inn fra rådmann i enkeltkommuner til styret og/eller 
daglig leder i tilknytningen til ”plankontorets” virksomhetsplanlegging. 

Ut fra det overnevnte må hver kommune vurdere behov for ”lokale” ressurser i 
tillegg til det som inngår i plansamarbeidet.” 
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Sammendrag  
Kommunal- og regionaldepartementet har sammen med Miljøverndepartementet 

og KS, tatt initiativ for å øke kapasiteten og kompetansen i distriktskommuner 

gjennom interkommunalt samarbeid. Forarbeidene til plan- og bygningsloven 

oppfordrer til samarbeid og erfaringer fra allerede etablerte ordninger er i 

hovedsak positive.  

Bakgrunnen for initiativet er å styrke kommunenes fagmiljøer som 

samfunnsutviklere og planleggere, men fordi de samme personer og 

administrasjoner i praksis også har ansvaret for å følge opp plansaker, vil også 

disse oppgavene som regel måtte inngå i interkommunale løsninger. Da vil 

spørsmålet om utøvelse av myndighet komme opp. 

Kommunene står overfor mange mulige samarbeidsmodeller så lenge samarbeidet 

kun er av saksforberedende karakter og ikke innebærer myndighetsutøvelse. Ulike 

former for kompetansesamarbeid med eller uten organisatorisk overbygning, og 

samarbeid mellom kommuner og fylkeskommuner, kan avtalefestes.  

Dersom kommuner etablerer samarbeid som innebærer delegasjon av 

myndighetsoppgaver, er det kun samarbeid etter kommunelovens bestemmelser 

om vertskommune og samkommune som er mulig  (kommunelovens § 28-1a-k og 

28-2a-v). Det innebærer at kommunestyrene kan delegere planoppgaver og 

relaterte oppgaver til en vertskommune eller en samkommune med unntak av 

ansvaret for oppgaver kommunestyret selv skal ivareta, dvs. å vedta kommunal 

planstrategi, kommune(del)plan og reguleringsplan.   

I lys av departementenes og KS initiativ for å bidra til å utvikle kapasitet og 

kompetanse gjennom interkommunalt samarbeid, mener NIVI at 

samarbeidsmodeller som innebærer oppbygging av faste kompetanseenheter bør 

prioriteres. Det innebærer at enkle kompetansesamarbeid, for eksempel 

fagsamarbeid eller kjøp og salg av tjenester mellom kommunene, faller utenfor 

intensjonene med initiativet. Enkelt avtalebasert kompetansesamarbeid er allerede 

svært utbredt og bygger ikke opp under en tyngre og langsiktig satsning for 

utvikling av plankompetanse og -kapasitet.  

Bestemmelsene i kommunelovens § 27 om felles interkommunale styrer er en 

aktuell samarbeidsform så lenge samarbeidet kun gjelder saksforberedende 

planoppgaver.  

Dersom samarbeid i tilegg til planoppgavene også skal innebære delegasjon av 

myndighet, er det som nevnt kun vertskommunemodellen og 

samkommunemodellen som er aktuell. Fordelen med full delegasjon er at det kan 

gi raskere beslutningsveier, en samling av fagkompetanse og bedre kobling 

mellom planbehandling og etterfølgende oppfølging.  

Dersom det kun er aktuelt å inngå samarbeid om planlegging og tilhørende 

funksjoner, anses ikke samkommunemodellen som aktuell.  
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1 Innledning og problemstillinger   
I Meld nr 13 (2012-2013) Ta heile Noreg i bruk, heter det at for kommuner med 

begrenset kapasitet og kompetanse, kan interkommunalt samarbeid være nøkkelen 

til å styrke den lokale samfunnsutviklingen. Spesielt fremheves kapasitet og 

kompetanse til kommunal planlegging å være en stor utfordring for mange små 

kommuner i distriktene. Kommunal- og regionaldepartementet, 

Miljøverndepartementet og KS har derfor tatt et initiativ til å se på hvordan 

interkommunalt plansamarbeid kan styrke tilgangen til fagmiljøer i 

distriktskommunene.  

Dette er bakgrunnen for at NIVI ble bedt om å beskrive og vurdere mulige 

interkommunale samarbeidsmodeller på planfeltet. Det er i oppdraget presisert at 

det er samarbeidsordninger etter kommuneloven som er i fokus i prosjektet, men 

felles styre for interkommunal plan etter plan- og bygningsloven er kort omtalt. 

Følgende hovedtemaer inngår i notatet:  

- Oversikt over mulighetsrommet og modeller for interkommunalt samarbeid, 

herunder samarbeid mellom kommune og fylkeskommune.  

- Beskrivelse av egenskaper og konsekvenser av de ulike alternativene. 

- Beskrivelser av eksempler på plansamarbeid og oppsummering av 

evalueringer om erfaringer med disse ordningene.  

Bakgrunnen for initiativet er å styrke kommunenes fagmiljøer som 

samfunnsutviklere og planleggere, men fordi de samme personer og 

administrasjoner i praksis også har ansvaret for å følge opp plansaker (behandle 

reguleringssaker, delingssaker, byggsaker mv), vil også disse oppgavene som 

regel måtte inngå i interkommunale løsninger og da vil spørsmålet om utøvelse av 

myndighet komme opp. 

Notatet er i hovedsak utarbeidet på bakgrunn av eksisterende dokumenter, 

herunder evalueringer og beskrivelser knyttet til temaet. I tillegg er det 

gjennomført telefonintervjuer av personer med erfaringer fra interkommunalt 

plansamarbeid.  

2 Begrepene kompetanse og 

kapasitet  
Med fagkompetanse menes at kommunene bør ha tilgang til personale med den 

nødvendige formalkompetanse innenfor planlegging. Samtidig må det 

understrekes at arbeidserfaring og muligheten for etterutdanning og kurs kan ha 

minst like stor betydning som medarbeiderens formalkompetanse.  

Med kapasitet menes at kommunene bør kunne ivareta alle oppgaver og den 

saksmengden kommunene står overfor. For det første dreier dette seg om de 

løpende oppgaver som kommunene skal ivareta. For det andre omfatter kapasitet 

kommunens evne til å utvikle seg og arbeide med nye satsnings- og 
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oppgaveområder, rullering av samfunns- og arealplaner, nye tjenester og/eller nye 

arbeidsformer.  

Med fagmiljø menes at kommunene bør ha attraktive fagmiljøer som stimulerer til 

å beholde og utvikle fagmiljøene, rekruttering og som reduserer avhengigheten av 

enkeltpersoner. Kommunene bør kunne tilby attraktive arbeidsplasser og lykkes 

med rekruttering av fagfolk med relevant kompetanse.  

3 Det interkommunale 

mulighetsrom  
Kommunene står i utgangspunktet fritt til selv å velge hvordan planfunksjonen 

skal organiseres så lenge myndighetsutøvelsen ligger igjen i kommunene. Det 

innebærer for eksempel at kompetansesamarbeid i ulike former ikke krever en 

organisering i tråd med bestemmelsene i kommuneloven. Kompetansesamarbeid 

kan fritt avtales mellom kommuner. Derimot, dersom et plansamarbeid også 

innebærer delegasjon av myndighetsutøvelse, trer bestemmelsene i 

kommuneloven om vertskommune og samkommune inn.  

3.1 Hva er offentlig myndighetsutøvelse?    

Med utøvelse av offentlig myndighet siktes det til myndighetsutøvelse i 

betydningen vedtak av offentligrettslig art. Bestemmelsen sikter derfor til forbud, 

pålegg, fullmakt, dispensasjon og andre avgjørelser på det offentligrettslige 

området. Offentlig myndighet kan omfatte mer enn det å kunne gjøre enkeltvedtak 

og gi forskrifter, for eksempel også kontroll- og planleggingsmyndighet (Ot. prp. 

nr 95 (2005-2006) Om lov om endringar i lov 25. september 1992 nr. 107 om 

kommuner og fylkeskommuner (interkommunalt samarbeid).  

3.2 Hva kan delegeres?   

Kommunelovens bestemmelser om vertskommunesamarbeid og samkommune 

åpner for at kommuner kan hhv delegere og overføre myndighetsoppgaver til 

interkommunalt organ, med mindre den aktuelle særloven uttrykker at slik 

delegasjon er ulovlig, dvs at særloven angir at det er kommunestyret selv som skal 

ha myndigheten. Imidlertid er det ikke noe i veien for at saksforberedende arbeid 

kan delegeres. I forarbeidene til den nye lovbestemmelsen (Ot.prp. nr. 95 (2005-

2006) heter det følgende om delegasjon og samarbeid:   

”Det blir no føreslått å ta inn ei såkalla «generalføresegn» i kommunelova, som 

inneber at all offentleg myndigheitsutøving kan delegerast til ein vertskommune, 

med mindre dette er avskore i den aktuelle lova. Den einaste avgrensinga på kva 

som kan delegerast til ein vertskommune, vil etter dette vere dei føresegnene i 

kommunelova – eller andre lover – som forbyr kommunestyret å delegere 

myndigheita til andre. …. Departementet legg såleis til grunn at der ei myndigheit 

i kommunelova eller andre lover er lagd til «kommunestyret sjølv», bør dette vere 

ein absolutt skranke for å overlate myndigheita til andre kommunar eller 

interkommunale einingar. Der ei avgjerdsmakt er lagd til «kommunestyret sjølv», 

inneber dette at høvet til å delegere til andre organ i kommunen er avskore.”  
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3.3 Plan- og myndighetsloven og myndighetsutøvelse   

Noen bestemmelser i plan- og bygningsloven avgrenser hva som kan delegeres av 

avgjørelsesmyndighet ved interkommunalt samarbeid, dvs at lovbestemmelsene 

angir at kommunestyret selv er tildelt et ansvar. I lovens § 3–3 om kommunens 

planoppgaver og planleggingsmyndighet heter bl.a. at: ”Kommunestyret selv har 

ledelsen av den kommunale planleggingen og skal sørge for at plan- og 

bygningslovgivningen følges i kommunen. Kommunestyret skal vedta kommunal 

planstrategi, kommuneplan og reguleringsplan”.  

Videre heter det at kommunestyret skal sikre at kommunen har tilgang til 

nødvendig planfaglig kompetanse.  

I lovens forarbeider (Ot.prop. nr 32 (2007-2008)) kommenteres kommunestyrets 

myndighet og muligheten for delegasjon nærmere. Kommunestyret kan delegere 

myndigheten til å treffe avgjørelser i forbindelse med planprosessen, organisering 

og det praktiske planleggingsarbeidet i samsvar med reglene i kommuneloven. 

Dette kan f.eks. gjelde fastsettelse av planprogram med opplegg for medvirkning, 

beslutning om konsekvensutredning, frister mv. Også myndigheten til å vedta 

detaljregulering under visse forutsetninger kan delegeres, når planen er i tråd med 

rammer og retningslinjer i kommuneplan eller områderegulering. Videre påpekes 

det at kommunen har ansvaret for å organisere arbeidet med den kommunale 

planleggingen slik den selv finner mest hensiktsmessig.  

Proposisjonen klargjør også kommunestyrets ansvar for at kommunen har tilgang 

til nødvendig planfaglig kompetanse. Videre heter det i proposisjonen at det for 

mange mindre kommuner vil det kunne være vanskelig å ha full planfaglig 

kompetanse blant kommunens ansatte. Det kan være hensiktsmessig at flere 

kommuner går sammen om å drive felles plankontor eller lignende. Alternativt må 

kommunen skaffe seg planfaglig kompetanse utenfra. Planarbeidet krever 

forskjellige typer fagkompetanse, herunder også kompetanse om planprosess og 

medvirkning. Videre heter det at den veiledningen som skal gis av 

fylkeskommunen, og fagmyndighetenes medvirkning i planleggingen, også vil 

være svært viktig for mange kommuners mulighet til å gjennomføre en god 

planlegging.  

Oppsummering  

Når det gjelder planlegging og myndighetsutøvelse er bildet sammensatt. 

Kommunestyrene kan ikke delegere ansvaret for å vedta kommunal planstrategi, 

kommuneplan og reguleringsplan. For øvrig ser det ut til at kommune og 

kommunestyret har stor frihet til å organisere den politiske og administrative 

behandlingen av plansaker inkludert å kunne delegere myndighetsutøvelse og 

fagoppgaver til en vertskommune eller til en samkommune. Forarbeidene til loven 

oppfordrer til plansamarbeid for å styrke kompetansen og kapasitet.  

3.4 Samarbeidsmodellene  

Nedenfor er hovedmodellene for samarbeid beskrevet. Aksjeloven og lov om 

interkommunale selskaper er ikke omtalt da disse anses som uaktuelle. Både fordi 

de innebærer en betydelig fristilling fra ordinær politisk og administrativ styring, 

og fordi modellene er utviklet for tjenester av forretningsmessig karakter.    
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Avtalebasert samarbeid – uten bruk av kommunelovens 

bestemmelser  

Avtalebasert samarbeid - eller ”Kompetansemodellen” som den ofte også omtales 

som - innebærer som regel at kommuner gjennom nedskrevne eller muntlige 

avtaler samarbeider om visse oppgaver eller funksjoner. Et kjennetegn ved slike 

ordninger er at samarbeidet ikke er regulert gjennom kommunelovens 

bestemmelser om samarbeid. Et annet kjennetegn er at de varierer mht hvilke 

oppgaver det samarbeides om.  

Den enkleste samarbeidsformen er samarbeid om kompetanseutvikling, fagmøter, 

felles kursing eller samarbeid gjennom fylkesvise eller kommuneoverskridende 

plannettverk. Slike samarbeidsordninger er svært vanlige innenfor de fleste 

sektorer, også innenfor planområdet.   

En annen form for kompetansesamarbeid som går lenger, er kjøp og salg av 

tjenester mellom kommuner. For eksempel kan slik samarbeid innebære salg av 

planfaglige tjenester til en kommune, eller utlån av fagkompetanse, for eksempel 

ved vakanser, sykefravær eller dersom større saker dukker opp i enkeltkommuner. 

Utlån kan innebære at nabokommunenes saksbehandlere arbeider fysisk i 

kommunen som trenger kompetanse for en periode. Avtaler om delte 

saksbehandlerstillinger mellom kommuner er også et eksempel på en slik 

samarbeidsform.  

En mer omfattende variant av kompetansesamarbeid kan innebære at det opprettes 

en felles permanent kompetanseenhet – felles planfaglig gruppe - som kan betjene 

alle de samarbeidende kommunene for de oppgaver samarbeidet omfatter. 

Begrunnelsen for en slik enhet kan både ligge i at det gir effektiv ressursutnyttelse 

og at den er egnet til å ivareta oppgaver som er spesielt kompetansekrevende. I 

tillegg til felles utviklingstiltak og bistand i bestemte situasjoner, kan et slikt 

samarbeid også omfatte f eks saksforberedelse og ansvar for å følge opp vedtak i 

kommunene.  

Egenskaper  

Kjøp og salg av tjenester og utlån av saksbehandlere legger grunnlag for å støtte 

opp om de kommunale fagmiljøene i perioder det er behov for dette. Ved 

langvarig kjøp og salg av tjenester risikerer imidlertid kommune å bli avhengig av 

eksterne ressurser som formelt ikke er tilknyttet kommunen. Kommunenes 

bestillerkompetanse overfor eksterne fagmiljøer vil også kunne reduseres som 

følge av svak fagadministrasjon i kommunene. Samarbeidsformen legger ikke 

grunnlag for en tyngre og langsiktig satsing på å bygge opp egen plankompetanse 

og -kapasitet, og kan ha preg av ”brannslukking”.   

Opprettelse av et mer omfattende og permanent kompetansesamarbeid vil i større 

grad kunne imøtekomme behovet for å bygge opp en mer robust og spesialisert 

tjeneste i kommunene. En større fagenhet gir muligheter for faglige synergier, 

kompetanseutvikling og fleksibel bruk av ressursene innenfor hele 

samarbeidsområdet. Et større og mer interessant fagmiljø kan også gjøre det 

enklere å opprettholde og rekruttere ny kompetanse. Erfaringer har vist at 

avgrenset kompetansesamarbeid kan utgjøre et viktig skritt på veien til mer 

formaliserte og helhetlige interkommunale tjenester. I utgangspunktet kan det 
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antas å være en fordel å legge til rette for fysisk samlokalisering av de som skal 

inngå i kompetanseenheten for best mulig utnyttelse av felles kompetanse. 

Løsningen er imidlertid også fullt mulig med desentralisert plassering av 

saksbehandlere.  

En ulempe med modellen er den ikke hjemler myndighetsoverføring og at 

samarbeidsenheten derfor løpende må forholde seg til den enkelte kommune. 

Kommunene kan ha ulike kulturer, rutiner og praksis for håndtering av saker. 

Slike variasjoner kan gjøre det vanskelig å tenke helhetlig og foreta prioriteringer 

av arbeidsområder og arbeidsinnsats. Dersom samarbeidet er av et visst omfang 

kan samarbeidsavtalenes løse karakter kunne skape lite forutsigbarhet og 

uavklarte rutiner for politisk, økonomisk og administrativ innflytelse – denne 

problemstillingen gjelder særlig for kjøpskommunene, og behovet for 

formalisering gjennom kommunelovens bestemmelser kan melde seg.    

Samarbeid etter § 27 i kommuneloven  

Kommuner kan opprette felles styrer med tilhørende fagadministrasjon for 

plansamarbeid etter kommunelovens § 27 (KL § 27).  I styret må alle deltakende 

kommuner være representert. Bestemmelsen åpner for samarbeid mellom 

kommuner og fylkeskommuner. KL § 27 gir stor frihet i organiseringen av 

samarbeidet, men begrenser kommunestyrets mulighet til å overføre myndighet til 

styret til kun å treffe avgjørelser som angår virksomhetens drift og organisering. 

KL § 27 gir ikke hjemmel for å delegere oppgaver som innebærer offentlig 

myndighetsutøvelse. Loven stiller krav til at det skal være vedtekter for 

samarbeidet. Vedtektene skal inneholde bestemmelser om:  

a. styrets sammensetning og hvordan det utpekes,  

b. området for styrets virksomhet,  

c. hvorvidt deltakerkommunene skal gjøre innskudd til virksomheten,  

d. hvorvidt styret har myndighet til å ta opp lån eller på annen måte pådra 

deltakerne økonomiske forpliktelser,  

e. uttreden fra eller oppløsning av samarbeidet.  

Et samarbeid etter KL § 27 kan være et selvstendig rettssubjekt, men trenger ikke 

være det. Dette vil bero på en konkret helhetsvurdering der selvstendigheten i 

forhold til de deltakende kommuner er det sentrale. I den sammenheng vil for 

eksempel hvorvidt fagmedarbeiderne er ansatt i samarbeidsorganet ha betydning. 

Det er også åpnet for at en saklig avgrenset del av styringskompetansen i klare 

unntakstilfeller kan legges til en kommune eller fylkeskommune. Dette gjør det 

blant annet mulig at arbeidsgiverfunksjonen kan legges til en én kommune og 

dette er ganske vanlig.  

Egenskaper  

Et viktig kjennetegn ved KL § 27-samarbeid er at myndighetsutøvelse ikke kan 

delegeres til styret. Saker som krever utøvelse av offentlig myndighet må som en 

hovedregel alltid behandles i hver enkelt kommune. Et annet kjennetegn ved § 27 

samarbeid er at både fylkeskommunen og kommunene kan inngå i samarbeidet.  
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Modellen legger til rette for samordning av kommunale fagmiljøer. Modellen kan 

også understøtte grenseoverskridende perspektiver gjennom felles fagmiljøer, 

felles styrebehandling av saker og lik saksfremstillinger overfor kommunestyrene. 

Eksempel på slike overskridende perspektiver kan være strategidokumenter 

knyttet til areal, transport og næring eller forslag til planer. 

Svært mange regionråd er organisert som § 27 og måten å håndtere saker på vil 

således være gjenkjennelig.  

Styret kan imidlertid ikke overta ansvaret for myndighetsutøvelse og det kan 

oppfattes som en svakhet ved modellen. Gjennom kommunevise behandlinger kan 

mulighetene for forpliktende kommuneoverskridende løsninger og perspektiver 

svekkes. I tillegg vil endelig sakshåndtering i kommuner normalt være mer tids- 

og ressurskrevende enn dersom myndighetsutøvelse også er delegert.   

Vertskommunemodellen  

Bestemmelsene om vertskommunemodellen er regulert i kommunelovens § 28-1 

a-k. Modellen innebærer at ansvaret for planoppgavene herunder 

myndighetsutøvelse, kan delegeres til en av deltakerkommunene gjennom en 

skriftlig samarbeidsavtale, med unntak av vedtaksmyndighet lagt til 

kommunestyret selv. Modellen kan også benyttes for samarbeid om oppgaver og 

saksområder der det ikke er nødvendig med delegering av myndighet
1
.  

Vertskommunen må ut fra avtalen med samarbeidskommunene, tilrettelegge for at 

vertskommunens administrasjon organiseres og dimensjoneres for å ivareta de 

aktuelle oppgavene. Som regel innebærer vertskommunesamarbeid 

virksomhetsoverdragelse etter arbeidsmiljølovens bestemmelser kap. 16, og 

innebærer at medarbeiderne i samarbeidskommunene blir ansatt i 

vertskommunen.  Selv om ansvaret delegeres til en av kommunene, er det ikke 

noe i veien for at tjenesten kan være lokalisert flere steder enn i vertskommunen. 

Bestemmelsene om vertskommunesamarbeid gir anledning for 

samarbeidskommunene å trekke tilbake delegasjon av myndighet og muligheten 

for instruksjon og omgjøring av vedtak i visse tilfeller.  

Administrativ og politisk vertskommunemodell  

Loven legger til grunn to varianter av vertskommunesamarbeid 

1. Administrativt vertskommunesamarbeid  

2. Vertskommunesamarbeid med felles folkevalgt nemnd.  

Administrativt vertskommunesamarbeid innebærer at deltakerkommunene via 

rådmannen delegerer ansvar for planoppgavene fra administrasjonen i egen 

kommune til administrasjonen i vertskommunen, såkalt sidelengs delegasjon. 

Vertskommune med felles folkevalgt nemnd innebærer at kommunene oppretter 

en felles politisk nemnd med minimum to representanter fra hvert kommunestyre 

                                                 
1 Kommunal- og regionaldepartementet har utarbeidet en egen veileder om vertskommunesamarbeid som gir 

en detaljert fremstilling om mulighetene og begrensningene kommuneloven gir på dette området.   

85



 8 

Det er nemnda som i denne modellen har ansvar for at oppgavene blir løst 

innenfor rammen av delegasjon fra deltakerkommunen regulert gjennom avtalen. 

Nemnda er del av vertskommunens organisasjon. Administrasjonen ivaretas av 

vertskommunens rådmann og nemnda kan delegere kurante saker til 

administrasjonen. Det er opp til kommunene å velge hvilken av de to modellene 

som skal benyttes  

Figur 3.1: Delegasjonssystemet for de to vertskommunemodellene (Kilde KRD)   

 

 

Samarbeidsavtale som grunnlag for samarbeidet   

Til grunn for vertskommunesamarbeidet skal det foreligge en skriftlig 

samarbeidsavtale. Kommuneloven fastsetter at avtalen som et minimum må 

inneholde bestemmelser om: 

- Deltakere og hvem som er vertskommune 

- Hvilke oppgaver og hvilken avgjørelsesmyndighet som legges til 

vertskommunen 

- Tidspunktet for overføring av oppgaver og avgjørelsesmyndighet 
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- Underretning til deltakerne om vedtak som treffes i vertskommunen 

- Det økonomiske oppgjøret mellom samarbeidskommunene og 

vertskommunen 

- Regler for uttreden og avvikling av samarbeidet, jf. lovens bestemmelser  

De lovfestede kravene utgjør bare det som må tas inn i avtalen. Kommunene står 

fritt til å regulere andre forhold enn det som følger av loven. Det kan for eksempel 

være aktuelt å ta inn avtalen nærmere bestemmelser om for eksempel:  

- Hvordan tjenestene skal gjøres tilgjengelig for innbyggerne i 

samarbeidskommunene, for eksempel ved å ha kontorer eller kontordager i 

kommunene  

- Informasjon til deltakerne om mottatt klager, tilsynsrapporter, 

forvaltningsrevisjoner mv. 

Egenskaper  

Vertskommunesamarbeid legger til rette for større planfaglige miljøer som også 

ivaretar myndighetsutøvelse. Det innebærer at saksbehandling i mange situasjoner 

forenkles gjennom ett saksbehandlingsledd. Samtidig er modellen fleksibel fordi 

modellen også kan benyttes for samarbeid om oppgaver der det ikke er nødvendig 

med delegering av myndighet. Modellen kan også legge til rette for 

kommuneoverskridende perspektiver i saker som krever det. En annen fordel med 

vertskommunemodellen er at den innebærer utbygging av eksisterende 

organisasjoner i kommunene og utgjør således ikke en ny enhet.   

En ulempe ved vertskommunemodellen er at den kan oppleves som en ubalansert 

samarbeidsmodell. Det er vertskommunen som er ansvarlig for oppgaveløsningen 

og deltakerkommunene ”mister” tilsvarende ansvar og innflytelse over områder 

som legges til vertskommunen. Demokratiske innvendinger kan gjøres gjeldende 

fordi vertskommunen får en utvidet styringsrett overfor innbyggere i 

nabokommuner. Det skal imidlertid påpekes at loven gir anledning for 

samarbeidskommunene til å trekke tilbake delegasjon av myndighet, eller 

mulighet for instruksjon og omgjøring av vedtak i visse tilfeller.  

For vertskommunen innebærer samarbeidet en betydelig overføring av 

saksmengde og som regel nytt personale. Administrativt skal det legges opp til 

enhetlige fagsystemer og det skal utvikles en felles kultur og kjøreregler for 

planadministrasjonen. Rådmannen i vertskommunen vil i praksis stå som 

ansvarlig for oppgaveutførelsen overfor flere kommunestyrer.  

For samarbeidskommunene vil ansvaret for tilrettelegging og rammer for en felles 

planadministrasjon måtte skje indirekte gjennom samarbeidsavtalen og 

oppfølgingen av denne, og gjennom dialog med vertskommunen og øvrige 

samarbeidskommuner. Ønskede prioriteringer eller nysatsninger for 

planadministrasjonene vil kunne kreve enighet fra alle parter, dersom det ikke 

åpnes opp for egne løsninger eller prioriteringer for den enkelte kommune.    
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Samkommunemodellen  

Samkommunemodellen er nedfelt i kommunelovens § 28- 2 a-v og trådte i kraft 1. 

juli 2012 som den nyeste av de formelle samarbeidsformene for samarbeid. Per i 

dag har landet to samkommuner, henholdsvis Innherred samkommune og Midtre 

Namdal samkommune. 

Samkommunen er eget rettsubjekt. Samkommunen ledes av et samkommunestyre 

med representanter oppnevnt av og blant kommunestyrenes medlemmer. 

Samkommunestyret skal ha minimum 3 representanter fra hver kommune (så 

langt har ingen samkommune valgt minimumsløsningen). Det er kommunene som 

er ansvarlig for finansiering av samkommunen og det er kommunestyrene som 

vedtar samkommunens budsjett etter forslag fra samkommunen. Samkommunen 

har en egen administrasjon og fagenheter. Fagenhetene kan lokaliseres balansert i 

deltakerkommune, men personalet er underlagt administrasjonssjefen i 

samkommunen.   

Samkommunens politiske og administrative styringssystem følger i stor grad de 

samme prinsipper som gjelder for en kommune når det gjelder kommuneloven, 

forvaltningsloven og offentlighetsloven.   

Organisering etter samkommuneprinsipper innebærer at alle interkommunale 

oppgaver som hovedregel legges til en samkommune for å samle den politiske og 

faglige utøvelsen av styring til ett sted. Samkommunemodellen er ikke utviklet for 

etablering av samarbeid om et fåtall oppgaver. Samkommunen kan ivareta 

myndighetsutøvelse på linje med vertskommunesamarbeid.  

Deltakerkommunene kan ikke instruere eller overprøve vedtak i samkommunen. 

Dette gjelder også for vedtak som bare gjelder én deltakerkommune til forskjell 

fra vertskommunemodellen som har en slik mekanisme innebygd. Klager og 

lignende, må rettes til samkommunen. Det samme gjelder for statlige 

kontrollorgan og tilsyn.  

Loven stiller krav til samarbeidsavtalen mellom kommunene. I denne skal bl.a. 

følgende være avklart:  

- Deltakerkommunene og antall representanter i samkommunestyret fra den 

enkelte deltakerkommune,   

- Hvilke oppgaver og hvilken avgjørelsesmyndighet som skal overføres til 

samkommunen,   

- Tidspunkt for overføring av oppgaver og avgjørelsesmyndighet,   

- Deltakerkommunenes innskuddsplikt og plikt til å yte andre bidrag til 

samkommunen,   

- Den enkelte deltakerkommunes eierandel i samkommunen og ansvarsandel for 

samkommunens forpliktelser dersom denne avviker fra eierandelen,   

- Underretning til deltakerkommunene om vedtak som treffes i samkommunen,   
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- Uttreden fra og oppløsning av samkommunen, herunder oppbevaring av 

arkiver skapt av samkommunen.   

Egenskaper  

Samkommunen er utviklet for ivaretakelse av flere interkommunale oppgaver og 

modellen er ikke tiltenkt for enkeltoppgaver, for eksempel som modell for 

samarbeid kun om planlegging og tilstøtende oppgaver  

Faglig sett ivaretar samkommunemodellen mange av de samme egenskaper som 

vertskommunen. Modellen legger til rette for større planfaglige miljøer som også 

ivaretar myndighetsutøvelse, samtidig er modellen fleksibel fordi modellen ikke 

krever delegasjon av myndighet.  

En viktig fordel med samkommunemodellen er at den legger til rette for å samle 

interkommunale oppgaver under ett politisk styre oppnevnt av og blant 

kommunestyrene og til én administrasjon. Modellen legger til rette for en 

helhetlig interkommunal organisering og sektorsamordning i det interkommunale 

rom. Imidlertid kan modellen, i likhet med øvrige samarbeidsordninger, skape 

utfordringer med samordningen av oppgaver som fortsatt er enhetskommunale.  

Samkommunen er et felles eie mellom deltakerkommunene som kan gi en 

balansert politisk og administrativ styringsløsning og som innebærer stor 

fleksibilitet i organisering og lokalisering av samkommunens fagpersonell.  

Et argument som kan reises mot samkommunen, er at den kan framstå som et 

forvaltningsnivå og en konkurrent til kommunene. Samkommunen kan få delegert 

interessante politiske og administrative oppgaver og bli en viktig og kanskje 

elitepreget arena på siden av kommunene. Det må imidlertid understrekes at det er 

kommunestyrene som har finansierings- og delegasjonsansvaret til 

samkommunen. Hvor omfattende oppgaveløsningen i regi av samkommunen skal 

være er opp til kommunene å bestemme. Det er også viktig å poengtere at 

samkommunen ikke er noe forvaltningsnivå, selv om den er et eget rettsubjekt på 

linje med interkommunale selskaper. En samkommune inngår ikke i den formelle 

styrings- og funksjonsfordelingen mellom staten og kommunesektoren, den 

mottar ikke inntekter fra staten og har ikke beskatningsrett slik tilfellet er for 

kommuner og fylkeskommuner.  

Interkommunalt plansamarbeid etter plan- og bygningsloven   

§ 9 i pbl omtaler interkommunalt plansamarbeid. Det heter at to eller flere 

kommuner bør samarbeide om planlegging etter pbl når det er hensiktsmessig å 

samordne planleggingen over kommunegrenser. Samarbeidet kan omfatte alle 

kommunale plantyper. 

Videre heter det at planarbeidet ledes av et styre med samme antall representanter 

fra hver kommune, med mindre kommunene er enige om noe annet. Kongen kan i 

forskrift gi bestemmelser om organisering av interkommunalt plansamarbeid. 

Det heter også at de deltakende kommuner kan overføre til styret den myndighet 

til å treffe vedtak om planprosessen som etter loven er lagt til kommunen, men 

hvert kommunestyre treffer endelig planvedtak for sitt område. 
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Etter vår tolkning innebærer det at et samarbeid etter § 27 i kommuneloven kan 

ivareta en slik oppgave. Også et vertskommunesamarbeid med politisk nemnd og 

samkommunemodellen kan antagelig ivareta de samme intensjoner planloven har, 

mens administrativt vertskommunesamarbeid eller avtalebasert samarbeid synes 

uaktuelt da administrativt vertskommunesamarbeid/avtalesamarbeid ikke er ledet 

av et styre.  

Samarbeid kommune – fylkeskommune  

Fylkeskommunene har et veiledningsansvar etter pbl. I § 3-2, siste ledd, heter det 

at ”Regional planmyndighet skal veilede og bistå kommunene i deres 

planleggingsoppgaver”. I lovkommentaren til plandelen av loven av 1. juni 2009, 

heter det at fylkeskommunen skal veilede og bistå kommunene i deres 

planleggingsoppgaver etter loven. I dette ligger det at fylkeskommunen har et 

hovedansvar for å gi kommunene veiledning. Videre heter det at bakgrunnen for 

denne veiledningsplikten er at mange, særlig mindre kommuner, har begrenset 

kapasitet og kompetanse for planleggingen etter loven. Veiledningen kan skje for 

eksempel gjennom regionalt planforum der statlige skal statlige, regionale og 

kommunale interesser skal klarlegges og søkes samordnet i forbindelse med 

arbeidet med kommunale planer. Fylkeskommunen leder planforumet. Andre 

veiledningsarenaer kan være fylkeskommunal deltakelse i utformingen av 

regionale eller interkommunale planer hvor fagansvaret er lagt til interkommunale 

sekretariater, fylkesvise plannettverk og/eller konkret veiledning i enkeltsaker 

etter forespørsel fra den enkelte kommune.  

Et kjennetegn ved veiledningsansvaret er at det kan fremstå som reaktivt, dvs. at 

fylkeskommunenes rolle er å respondere på kommunale forespørsler. 

Veiledningsansvaret innebærer som regel ikke at fylkeskommunen skal ha en 

initierende eller saksbehandlende rolle på oppdrag av den enkelte kommune.  

Flere fylkeskommuner bidrar økonomisk og faglig med utvikling av 

interkommunale planer. I den senere tid har for eksempel flere fylkeskommuner 

bistått og tatt initiativ til utvikling av interkommunale kystsoneplaner. De 

fylkeskommunale bidragene har styrket det faglige grunnlaget for arbeidet i 

kommunene med slike planer. Imidlertid virker ikke fylkeskommunenes 

hovedambisjon med dette å være en mer varig satsning for utviklingen av den 

generelle plankompetansen og kapasiteten i kommunene. Prosjektene er 

tidsavgrensende og innebærer primært støtte til kommuneoverskridende planer.   

Dersom det er en ønskelig utviklingsretning at fylkeskommunen skal få et større 

faglig ansvar i å bistå kommunene i ordinære planleggingsoppgaver, reiser det 

spørsmålet om hvilke muligheter og begrensinger som lovverker setter. Det er på 

det rene at fylkeskommunene og kommunene ikke kan inngå i samme 

vertskommunesamarbeid eller i samme samkommune. Det innebærer at 

fylkeskommunen ikke kan delta sammen med kommunene i samarbeid som 

innebærer myndighetsoverføring. Når det gjelder samarbeid om øvrige oppgaver 

innenfor planlegging er mulighetsrommet stort – alt fra saksforberedende 

samarbeid til kompetanseutviklingstiltak og veiledning kan avtales. Samarbeidet 

kan organiseres etter KL § 27, eller gjennom avtale utenfor kommunelovens 

bestemmelser.  
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I prinsippet kan fylkeskommunen på samme måte som en nabokommune ivareta 

eller selge planfaglige tjenester til en eller flere kommuner i fylket, alternativt at 

fagmedarbeidere fra fylkeskommunene trer inn som saksbehandlere i en 

kommune ved for eksempel vakanser. Dette kan reguleres i en avtale.  

Dersom formalisering av samarbeid er ønskelig, kan et alternativ være at 

fylkeskommunene og kommuner etablerer et § 27 samarbeid der kommunene og 

fylkeskommunene er representert i styret for samarbeidet og der fylkeskommunen 

utgjør fagadministrasjonen for styret, alternativt at det etableres en felles 

fagadministrasjon direkte underlagt styret.   

Så kan det spørres om hvilke konsekvenser og egenskaper formaliserte 

samarbeidsordninger mellom fylkeskommunen og enkeltkommuner kan ha for 

kommuneplanleggingen. Spesielt gjelder dette dersom fylkeskommunen utgjør 

fagadministrasjonen. En mulig fallgruve kan være at fylkeskommunene kan 

komme i en uheldig dobbeltrolle som rådgiver/saksforberedere og samtidig 

innsigelsesmyndighet overfor den samme kommunen. Videre kan det oppstå 

spørsmål om fylkeskommunens fagfolk kan komme til å legge regionale føringer 

eller synspunkter i planprosessene som kommunen ikke nødvendigvis er enig i. 

Spørsmål om saksbehandlernes lojalitetsforhold - til fylkeskommunen som 

arbeidsgiver eller kommunen som oppdragsgiver - kan også komme opp.   

På den andre siden skal det presiseres at det uansett vil være kommunenes 

bestillinger til fagmiljøene og kommunenes egne vedtak som til slutt legger 

føringer for planenes innhold. Det skal også sies at tilsvarende argumenter også 

kan gjelde når nabokommuner bidrar planfaglig, fordi nabokommuner kan ha 

ulike interesser i for eksempel utvikling av konkurrerende utbyggingsområder. I 

tillegg vil kommunale planer uavhengig av forutgående saksbehandling, måtte ta 

hensyn til regional plan og ev føringer gitt gjennom sektoransvaret 

fylkeskommunen har for eksempel innenfor kulturminnevernet.  

3.5 Forholdet til anskaffelsesregelverket  

Anskaffelsesregleverket legger visse føringer ved etablering av interkommunalt 

samarbeid. Ved etablering av samarbeid bør kommunene ha et bevisst forhold til 

regelverkets føringer og vurdere det enkelte samarbeid i lys av regleverket. I følge 

notat fra KS-advokatene
2
, synes det klart at samarbeid som omfatter lovpålagte 

oppgaver knyttet til myndighetsutøvelse ikke omfattes av anskaffelsesverket. Det 

innebærer at kommunene fritt kan inngå samarbeid om myndighetsoppgaver 

gjennom bruk av bestemmelsene om vertskommunesamarbeid og samkommune.  

Når det gjelder samarbeid om faglige støttetjenester, må anskaffelsesregelverket 

følges. Imidlertid følger det av regelverket, at samarbeid om faglige støttetjenester 

kan ivaretas dersom kravet til utvidet egenregi er tilfredstilt. Det innebærer at 

enheten som ivaretar oppgavene har nær tilknytning til samtlige av 

samarbeidskommunene og at den har en vesentlig del av sin omsetning til 

kommunene som har opprettet samarbeidet. Konkret vil det innebære at styrer 

etter KL § 27 som er egne rettsubjekter, og samkommunemodellen, ivaretar 

kravet til utvidet egenregi.  

                                                 
2 Hvordan er handlingsrommet i anskaffelsesregelverket? Notat KS advokatene, februar 2012. 
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På grunn av kontrollkravet, vil det ikke være mulig å foreta rene tildelinger av 

oppdrag til en annen kommune etter reglene om utvidet egenregi. Dette innebærer 

at samarbeid etter kommunelovens bestemmelser om vertskommune og 

avtalebasert samarbeid vil kunne omfattes av anskaffelsesregelverket. Det 

innebærer også at dersom samarbeidet settes opp som et rent tjenestekjøp, vil det 

ikke gå klar av anskaffelsesregelverket. Imidlertid har senere rettspraksis i EU 

myket opp dette kravet og det åpnes opp for at egenregikravet for 

vertskommunesamarbeid kan være oppfylt dersom:  

- Samarbeidet bare er mellom offentlige organer 

- Det må være et reelt samarbeid med formål om å sikre utførelse av en 

offentlig serviceoppgave.  

- Samarbeidet må kun være styrt av hensynet til å oppnå mål i det offentliges 

interesse. 

KS advokatene presiserer at det fortsatt uklart hvor store krav som stilles til at det 

skal være et reelt samarbeid. Herunder er det usikkert om det stilles krav om at 

alle samarbeidskommunene må delta i selve utførelsen av oppgaven, eller om det 

er nok at alle samarbeidskommunene har reell innflytelse på hvordan oppgaven 

blir utført i større grad enn man ville hatt ved ordinær kontraktstyring. EU-

kommisjonen har foreløpig inntatt det standpunktet at rent bytte av tjenester mot 

penger ikke vil oppfylle vilkårene, men det er likevel usikkert hva som egentlig 

ligger i dette kravet. KS advokatene avslutter i den sammenheng med at reelle 

hensyn og den begrunnelse EU-domstolen har gitt for at enkelte typer samarbeid 

ikke omfattes av anskaffelsesregelverket, tilsier at det bør være tilstrekkelig at alle 

samarbeidskommunene har reell og sterk innflytelse på hvordan tjenesten utføres.  

I tillegg skal det presiseres at det innenfor planlegging vil samarbeid kunne 

omfatte både myndighetsoppgaver og faglige og administrative støttetjenester. 

Ved slike tilfeller må det må det foretas en konkret vurdering for å vurdere om 

anskaffelsesregelverket får betydning.  

3.6 Oppsummering  

- Samtlige samarbeidsformer som innebærer utvikling av felles planenheter 

legger grunnlag for større fagmiljøer, robusthet, mulighet for spesialisering, 

redusert sårbarhet og større kapasitet i plan- og utviklingsarbeidet.  

- Samarbeid som reguleres gjennom en av kommunelovens bestemmelser vil 

fremstå som mer varige, forutsigbare og klare når det gjelder oppgaver og 

styringsforhold med avklarte rutiner for politisk, økonomisk og administrativ 

innflytelse.  

- Vertskommunemodellen og samkommunemodellen legger til rette for 

samarbeid om myndighetsoverføring som kan delegeres ut av 

kommunestyrene. Det innebærer at saksbehandling i mange situasjoner 

forenkles gjennom ett saksbehandlingsledd og det legger til rette for 

kommuneoverskridende perspektiver  

92



 15 

- Vertskommunemodellen innebærer utbygging av eksisterende organisasjoner i 

kommunene og nødvendiggjør således ikke en ny organisasjon   

- Samkommunemodellen krever samarbeid om flere oppgaver mellom samme 

kommuner og er lite aktuell dersom det kun er aktuelt å samarbeide om 

planoppgavene.  

- Samarbeid etter plan- og bygningslovens bestemmelser om plansamarbeid er 

myntet på utarbeidelse av interkommunal plan og ikke på utvikling av 

kompetanse og kapasitet for den enkelte kommune. Også Kl § 27, 

vertskommunemodellen med politisk nemnd og samkommunemodellen antas 

å kunne få delegert ansvar for å utarbeide interkommunal plan etter pbl 

bestemmelser.  

- Samarbeid mellom fylkeskommune og kommune vil innebære at 

fylkeskommunen opptrer som et avlastningsorgan for kommunal 

oppgaveløsning, uten at den formelle myndigheten for planleggingsoppgavene 

endres. Imidlertid kan det reises spørsmål ved om modellen kan skape uklare 

ansvarslinjer og lojalitetskonflikter for medarbeiderne i fylkeskommunen 

dersom fylkeskommunen utgjør fagadministrasjonen. Alternativt kan det 

etableres en felles fagadministrasjon direkte underlagt styret.   

Når det gjelder anskaffelsesregelverket kan det oppsummeres som følger:  

- Myndighetsoppgaver: Kommunene står fritt til å velge samarbeidsmodell som 

er i tråd med kommunelovens bestemmelser om myndighetsutøvelse.  

- Faglige støttetjenester: Kommunene står fritt til å etablere samarbeid 

organisert etter KL § 27 som er egne rettsubjekter og samkommune.  

- Faglige støttetjenester: Kommunene må gjennomføre en konkret vurdering av 

forholdet til anskaffelsesregelverket ved etablering av samarbeid om faglige 

støttetjenester i et vertskommunesamarbeid. Rent kjøp-salg av tjenester 

mellom kommuner omfattes av regelverket  

- Det må foretas en konkret vurdering dersom samarbeidet omfatter både 

myndighetsoppgaver og administrative støtteoppgaver.  

Tabell 3.1: Hovedmodellene – formalisering og myndighetsutøvelse  

                                                               Myndighetsutøvelse  

F
o

rm
a

li
se

r
in

g
 

 Nei Ja 

Etter lov  - Kl 27 

- Samarbeid etter 

§ 9-2 PBL  

 

- Vertskommune med og uten pol nemnd 

- Samkommune  

Etter avtale  - Avtalebasert 

samarbeid  

- Ikke mulig  
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3.7 NIVIs vurdering  

I lys av departementenes og KS initiativ for bidra til å utvikle kapasitet og 

kompetanse i distrikstkommunene gjennom interkommunalt samarbeid, mener 

NIVI at:  

1. Samarbeidsmodeller som innebærer oppbygging av faste kompetanseenheter 

bør kunne stimuleres. Det innebærer at enkle kompetansesamarbeid, for 

eksempel fagsamarbeid eller kjøp og salg av tjenester mellom kommunene, 

ikke bør stimuleres i lys av initiativets ambisjoner. Enkelt avtalebasert 

kompetansesamarbeid er allerede svært utbredt og bygger ikke opp under en 

tyngre og langsiktig satsning for utvikling av plankompetanse og -kapasitet, 

slik de andre modellene legger til rette for.  

2. Bestemmelsene i kommuneloven om felles interkommunale styrer er en 

aktuell samarbeidsform så lenge samarbeidet kun gjelder saksforberedende 

planoppgaver.  

3. Dersom samarbeid i tilegg til planoppgavene også skal innebære delegasjon av 

myndighet, er det kun vertskommunemodellen og samkommunemodellen som 

er aktuell. Fordelen med full delegasjon er bl.a. at det kan gi raskere 

beslutningsveier, en samling av fagkompetanse og bedre kobling mellom 

planbehandling og etterfølgende oppfølging.  

4. Dersom det kun er aktuelt å inngå samarbeid om plan og tilhørende 

funksjoner, anses ikke samkommunemodellen som aktuell.  

Vurderingene er oppsummert i skissen nedenfor. Som det fremgår av skissen 

anses samarbeid etter bestemmelsene i § 27 og § 28-1 a-k i kommuneloven som 

mest aktuelle.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Avtalebasert 

samarbeid  

Interkommunalt samarbeid, 

KL § 27  

Felles styre – KL § 27  

- Samarbeid kommune - 

kommune  

- Samarbeid kommune - 

fylkeskommune 

Vertskommune-modellen KL § 

28 

- Adm samarbeid  

- Pol nemnd 

Vertskommune-

modellen KL § 28 

- Adm. samarbeid 

- Pol. nemnd 

Samkommune

modellen  

Fagsamarbeid om 

planfunksjonen 

 

Samarbeid om mer enn 

planfunksjonen – delegasjon 

av myndighet  
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Boks 3.1: Forhold som bør avklares ved inngåelse av samarbeid  

Mål og intensjoner for samarbeidet  

Oppgaver og myndighet: Hvilke oppgaver og ev myndighet skal delegeres til 

plansamarbeidet?  

Samarbeidsmodell: Hvilken bestemmelse i kommuneloven skal benyttes? Alternativt 

avtale mellom partene uten bruk av lovens bestemmelser?   

Anskaffelsesregelverket: Oppgavenes karakter og samarbeidsmodell må vurderes i lys av 

anskaffelsesregelverket  

Administrativ organisering: Skal planadministrasjonen samlokaliseres eller skal 

administrasjonen ha utlokalisert saksbehandlere i samarbeidskommunene, ev en 

kombinasjon? 

Førstelinjen: Skal kommunenes servicekontorer ivareta publikumsrettet kontakt i kurante 

saker som informasjon og veiledning og mottak av saker? 

Prinsipper for finansiering: For eksempel finansiering fordelt etter antall innbyggere, 

utført saksbehandling eller en kombinasjon? Grad av ekstern finansiering?  

Tiltak for å sikre informasjon og dialog med den enkelte kommune, herunder forholdet 

mellom planadministrasjonen og de oppgaver som fortsatt ivaretas av den enkelte 

kommune.  

4  Eksempler på plansamarbeid  
NIVIs klare inntrykk er at kommunene i liten grad har etablert formalisert 

samarbeid om de ordinære planfunksjonene. Våre totalkartlegginger av samarbeid 

i fylkene Sør-Trøndelag, Nord-Trøndelag, Møre og Romsdal og Nordland 

understøtter dette. Imidlertid finnes det eksempler som kan tjene som illustrasjon 

på formalisert forpliktende samarbeid innenfor planfeltet. Nedenfor følger omtale 

av fem etablerte samarbeider som varierer mht organisasjonsform og hvorvidt 

myndighetsutøvelse er delegert til samarbeidet.  

4.1 Felles plankontor Nord-Troms  

Nord-Troms kommunene Kvænangen, Skjervøy, Nordreisa og Kåfjord etablerte i 

2012 felles plankontor. Storfjord kommune tiltrådte samarbeidet i 2013. 

Samarbeidet er organisert som et prosjekt i tre år, men siktemålet er etablering av 

et fast interkommunalt plankontor. Samlet utgjør plankontoret 6,3 årsverk.  

Samtlige planoppgaver er lagt til plansamarbeidet og samarbeidets rolle er å 

forberede saker for endelig behandling i den enkelte kommune.  Samarbeidet er 

mao ikke tillagt formell myndighet. Samarbeidet er organisert etter 

kommunelovens § 27. Styret består av rådmennene i kommunene. 

Arbeidsgiveransvaret for medarbeiderne ligger til Nordreisa som også er 

hovedkontor for samarbeidet. Hele planadministrasjonen er ikke fysisk 

samlokalisert da to medarbeidere er lokalisert til hhv Kvænangen og Kåfjord, 
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mens de øvrige medarbeiderne har kontorsted i Nordreisa. Imidlertid har 

samarbeidet en ordning med faste dager der hele planadministrasjonen er samlet.  

Samarbeidet mottar tilskudd fra Troms fylkeskommune (som en del av LUK-

satsningen) på 1 mill kroner årlig i tre-årsperioden. De øvrige kostnader dekkes av 

kommunene selv etter en fordeling med 40 pst fast og 60 pst etter antall 

innbyggere i de respektive kommuner.  

Bakgrunnen for etableringen  

Bakgrunnen for etableringen av plansamarbeidet lå i at kommunene hver for seg 

hadde små fagmiljøer og at de slet med å rekruttere kommuneplanleggere. I tilegg 

var plandokumentene i kommunene gamle og i en av kommunene eksisterte det 

ikke en kommuneplan. I en utredning fra NIBR i 2009
3
 heter det at de fire Nord-

Troms kommunene gjennomgående hadde en klart svakere planstatus enn det 

mest av landet for øvrig. Kravet i plan- og bygningsloven er at alle kommuner 

skal ha en kommuneplan og at revidering av kommuneplanen skal vurderes i hver 

kommunestyreperiode. Kåfjord mangler helt kommuneplan, mens de tre andre 

kommunene hadde til dels svært gamle kommuneplaner. I rapporten heter det 

videre at mye av problemet i Nord-Troms kommunene lå i at planfunksjonene i 

stor grad ble ivaretatt på noen svært få personer og disse må prioritere de mest 

akutte oppgavene. Dermed blir viktige overordnede oppgaver liggende. 

Kommunene kom dermed inn i en ond sirkel: fordi en hele tiden må fokusere på 

”akutte” oppgaver, blir en stadig mer akterutseilt når det gjelder håndtering av 

strategiske spørsmål.   

Ordfører i en av samarbeidskommunene uttrykker at kommunen tidligere slet med 

å ta tak i planarbeid fordi kompetansen og kapasiteten i administrasjonen var for 

svak. Bl.a. pekes det på rekrutteringsproblemer og kun søkning fra nyutdannede.   

Målsettinger og erfaringer   

Samarbeidsløsningen skal bidra til å øke effektiviteten, kompetanseheving, bedre 

tjenestetilbudet og gi kommunene et strategisk verktøy for å utøve lokal og 

regional utvikling. Hovedoppgaven til planavdelingen er at alle kommuner skal få 

etablert, eventuelt revidert, sine kommuneplaner/arealplaner. I tillegg vil 

avdelingen/kontoret arbeide med reguleringsplanlegging og annen planlegging. 

Plansamarbeidet skal også være en ressurs for kommunene innen prosjekt og 

prosessledelse, utredning, rådgivning og veiledning. Planavdelingen skal ha høy 

kompetanse og vil være et nyttig strategisk virkemiddel for kommunene og for 

regionen som helhet.  

I følge informant fra plankontoret er erfaringene så langt i arbeidet at fagmiljøene 

har blitt styrket og så langt har samarbeidet bl.a. utarbeidet forslag til arealplan for 

en av kommunene, mens forslag til planprogram er utarbeidet for de øvrige 

kommunene. Ordningen med egne kontorer i Kvænangen og Kåfjord synes å 

fungere, selv om det faglige samarbeidet da kan lide noe. Men dette søkes 

ivaretatt gjennom IKT teknologi og felles samling av saksbehandlere minst en 

gang i uken. Planadministrasjonen jobber gjennom kommunene og den enkelte 

                                                 
3 NIBR-notat 2009:112 Kommuneplansamarbeid i Nord-Troms (Harvold og Skjeggedal) 
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innbygger har få direkte kontaktpunkter med planadministrasjonen og merker 

således lite til samarbeidet. Ved behandling av for eksempel reguleringssaker, 

forholder utbygger seg til den enkelte kommune og planadministrasjonens 

medarbeidere reiser ved behov til den enkelte kommune for å bistå.  

Ordfører i en av samarbeidskommunene peker på at det er noe tidlig å evaluere 

samarbeidets resultater. Imidlertid virker samarbeidet så langt å fungere godt. Det 

legges til at bidraget og støtten fra fylkeskommunen har vært svært viktig for å få 

samarbeidet etablert.  

4.2 Innherred samkommune  

Levanger og Verdal kommuner har siden 2004 hatt felles plan- og 

byggadministrasjon underlagt samkommunen. Også de kommunale 

miljøvernoppgavene og oppgavene etter matrikkelloven er lagt til samkommunen. 

Plan, miljø, oppmåling og byggsak er lagt til samme enhet i samkommunen og det 

er nå vedtatt å integrere også ansvaret for landbruk i denne da areal/plan og 

landbruksoppgavene ofte må ses i nær sammenheng. Fellesadministrasjonen 

utgjør 23 medarbeidere og er fysisk samlokalisert i Verdal kommune. Av disse 

utgjør plan og miljøseksjonen 5 medarbeidere.  

Figur 4.1 Organiseringen av plan, miljø og byggsak i Innherred  

 

Administrasjonen i samkommunen er begge kommunenes plan- og 

byggadministrasjon og treffer vedtak som ikke trenger politisk behandling.  

Samkommunestyret er forberedende planutvalg i saker som anses å ha en regional 

karakter og innstiller til begge kommunestyrene i slike saker for endelig 

behandling. Planutvalgene i kommunene behandler saker som angår en kommune, 

men som krever politisk behandling. Avtalen mellom kommunene lyder som 

følger:    

”Den myndighet og de oppgaver som kommunen har etter plan- og bygningsloven 

27. juni 2008 nr. 71 overføres til samkommunen. Det administrative ansvar for 

samkommunens planleggingsoppgaver i henhold til plan og bygningsloven legges 

til samkommunens administrasjonssjef. Kommunenes planutvalg er fast 

planutvalg for enkeltsaker og saker som berører bare den enkelte kommune. 

Samkommunestyret er fast planutvalg i øvrige plan-, areal- og byggsaker. 

Ordføreren i samkommunen avgjør om en sak skal behandles i den enkelte 

kommunes planutvalg eller om saken skal oversendes samkommunestyret som 

planutvalg”.  
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Figur 4.2  Samkommunen som fast planutvalg – eksempel med tre kommuner  
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Innherred samkommune har tidligere utarbeidet felles kommuneplaner (både 

areal- og samfunnsdelen) og utarbeidet i 2012 forslag til felles planstrategi for 

kommunene. Samkommunestyret er i slike sammenhenger forberedende politisk 

utvalg før planene ble behandlet i kommunestyrene.  

Erfaringer  

Innherred samkommune ble evaluert i 2007 av Trøndelag forskning og utvikling
4
. 

I følge rapporten hadde samarbeidet gitt gode kompetansemessige effekter av 

samlokalisering og få problemer med tilgjengelighet for brukerne. Den første 

større felles saken var utarbeiding av felles kommuneplan som startet i 2007. I en 

rapport fra NIBR og Østlandsforskning fra 2012
5
 heter det følgende: ”Felles 

kommuneplanens samfunnsdel ble vedtatt i de to kommunestyrene i desember 

2008, og felles kommuneplanens arealdel ble vedtatt i de to kommunestyrene i 

april 2011. De positive erfaringene har utviklet seg videre, og de ansatte ved 

enheten er godt fornøyd med modellen. Det er også stor tilsutning til modellen 

blant kommunepolitikerne. Fagmiljøet er blitt sterkere, det er lettere å rekruttere 

nye medarbeidere og kvaliteten på tjenestene har blitt bedre. Selvfølgelig hadde 

det vært enklere med bare ett planutvalg og ett kommunestyre å forholde seg til, 

men å slå sammen to såpass store kommuner med hvert sitt fungerende senter, er 

lite aktuell politikk. Det er stort sett kommuneplaner som blir behandlet av 

samkommunestyret. Dermed får samkommunestyret som planutvalg forholdsvis 

liten aktivitet og få møter med lange mellomrom”.  

                                                 
4 Sand, Aasetre og Lysø (2007) Evaluering av innherred samkommune. Trøndelag Forskning og Utvikling.  

5 Harvold og Skjeggedal (2012). Interkommunalt plansamarbeid. Samarbeidsrapport 

NIBR/Østlandsforskning. 
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En informant fra planadministrasjonen i Innherred uttrykkes det at medarbeiderne 

er tilfredse med dagens løsning og ser det som lite aktuelt å gå tilbake til 

enhetskommunale administrasjoner som vil svekke fagmiljø og kompetanse. Det 

uttrykkes videre at det er godt samarbeid med de enhetskommunale tjenester, for 

eksempel de tekniske tjenestene. Det gis også uttrykk for at hensynet til nærhet til 

brukerne blir ivaretatt gjennom servicekontorene i kommunene.  

I tillegg kan det tilføres at modellen i Innherred er fleksibel og tar høyde for om 

en oppgave er lokal eller kommuneoverskridende. I kommuneoverskridende saker 

vil samkommunestyret, som fast planutvalg, kunne legge et regionalt perspektiv 

til grunn overfor kommunestyrene. Samtidig beholder kommunestyrene sin 

formelle myndighet etter plan- og bygningsloven. Fram til nå har 

samkommunestyret i hovedsak behandlet felles kommuneplan (arealdelen og 

samfunnsdelen). 

4.3 Nissedal og Kvitseid   

Nissedal og Kviteseid kommune har hatt felles plankontor siden 2004 med 

Nissedal som vertskommune. Samtidig som etableringen av plansamarbeidet ble 

det utviklet samarbeid om landbruk, skattekontor og lønnskontor. Skattekontoret 

og landbrukskontoret ble lokalisert til Kvitseid. Plansamarbeidet ivaretar bl.a. 

planoppgaver, dispensasjoner, byggesaksbehandling, kartforretning og 

delingssaker. Medarbeiderne er ansatt i Nissedal kommune. Faglig 

avgjørelsesmyndighet etter pbl blir utøvd av rådmannen i Nissedal etter 

delegasjon fra rådmannen i Kvitseid. Rådmannen i Kvitseid fremmer forslag til 

vedtak som skal til politisk behandling i Kvitseid. Plankontoret må anses 

organisert som et administrativt vertskommunesamarbeid etter kommunelovens 

paragraf 28, selv om vedtektene ikke uttrykkelig slår det fast. Vedtektene er fra 

2005 og er dermed laget før den nye vertsmodellen trådte i kraft.   

Plankontoret for de to kommunene er fysisk lagt til Nissedal. Plankontoret har i alt 

5,75 årsverk fordelt på følgende måte: 2,5 årsverk til byggsak, 2,0 årsverk til 

oppmåling og 1,25 stilling til planlegging. Kontoret har en egen plansjef 

(inkludert i de 5,75 årsverkene). Plankontoret er samlokalisert med teknisk etat i 

Nissedal kommune (i kommunehuset).  

Erfaringer  

Hovedmålsettingen for etableringen av samarbeidet var å:  

- Styrke fagmiljøene, bevare og utvikle eksisterende kompetanse for å holde på 

kvalifiserte medarbeidere og ved å bedre tilgangen på godt fagpersonell.   

- Bedre kvaliteten på det arbeidet kommunene gjør 

- Effektiv, kostnadsbesparende og rasjonell drift  

Plankontoret har nå snart vært i aktivitet i ni år (siden 2004). I følge NIBR og 

Østlandsforsknings rapport fra 2012 synes det å være stor tilfredshet i begge 

kommunene med kontoret. Ved å samlokalisere planarbeidet i de to kommunene, 

har en fått et relativt robust fagmiljø. Det har blitt mindre turnover, og ved å samle 

kompetansen på ett sted er det lettere å få til spesialisering. Miljøet er også mer 
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attraktivt mht nyrekruttering. Det er også stordriftsfordeler gjennom bruk av felles 

programvare.  Videre heter det i NIBR og Østlandsforsknings rapport at en 

ulempe ved felles plankontor kan være at lokalkunnskapen kan bli svekket. 

Kommunene til sammen dekker et stort areal (over 1600 kvadratkilometer). Det at 

det er ulike administrative bestemmelser i de to kommunene, kan også av og til 

være en ufordring – selv om dette lar seg håndtere.       

Politikerne i begge kommunene gir i følge ovennevnte rapport uttrykk av å være 

fornøyd med det arbeidet plankontoret som utføres. I og med at kontoret går i 

økonomisk balanse, er det heller ingen budsjettmessige problemer i forhold til den 

politiske ledelsen i de to kommunene.   

4.4 Alvdal og Tynset  

Kommunene har siden 2005 samarbeidet om landbruk og miljøvern og plan, 

geodata og byggsak. Samarbeidet er organisert etter kommunelovens 

bestemmelser om administrativt vertskommunesamarbeid. Tynset kommune er 

vertskommune med det administrative ansvaret for plan og byggsak. Enheten har 

om lag 12 årsverk og yter tjenester til begge kommunene. Fagansatte i Alvdal fikk 

Tynset kommune som ny arbeidsgiver og rådhuset på Tynset som nytt kontorsted, 

da ordningen ble innført. Ansvaret for landbruk og miljø er lagt til Alvdal som 

vertskommune. Lokaliseringen til de to kommunene ble gjort i sammenheng for å 

balansere samarbeidet geografisk.  

Planadministrasjonen utfører oppgaver og treffer avgjørelser etter delegert 

myndighet fra Alvdal i enkeltsaker, eller typer av saker som ikke er av prinsipiell 

betydning. All politisk behandling av plan- og byggsaker foregår i politiske råd og 

utvalg i hver av kommunene. 

Plansamarbeidet omhandler både overordnet plan- og utviklingsarbeid som 

kommuneplaner, kommunedelplaner, analyser og utviklingsprosjekter og 

veiledning og behandling av private reguleringsplaner. Felles planer for de to 

kommunene blir sjelden utarbeidet, men kommunedelplan for Savalen dekker 

områder i begge kommunene. Enheten arbeider også med planer og utredninger 

som er felles for hele fjellregionen, som nærings-, handels- og serviceanalyse og 

klimavennlig transport. Kommunene har ikke utarbeidet felles planstrategi, men 

plankontoret har forestått det faglige arbeidet for hver kommune.  

Fordeling av kostnader mellom de to kommunene blir gjort på basis av 

timeregistreringer. De ansatte fordeler sine arbeidstimer på prosjekter i de to 

kommunene, og Tynset som vertskommune fakturerer Alvdal tertialvis for 

medgåtte kostnader. I 2011 var fordelingen 36 prosent for Alvdal og 64 prosent 

for Tynset. Unntatt fra denne registrerte fordelingen mellom kommunene er 

kostnader til lederstilling og administrasjon, som deles 50/50.  

Erfaringer  

Begrunnelsen og målsettingene for å etablere samarbeidet var:   

- En robust enhet, som er mindre sårbar overfor ferier og sykdom.  
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- Mer spesialisering av bemanningen med mål om økt kompetanse, rasjonelle 

arbeidsformer og høy kvalitet i saksbehandlingen.    

- Bedre muligheter til ajourhold av kartverk, GAB, DEK og planarkiv. Dette 

igjen vil rasjonalisere og øke kvaliteten på saksbehandlingen og 

planleggingen.  

- Attraktivt fagmiljø som bedrer muligheten for rekruttering.  

I følge NIBR og Østlandsforskning (2012) hadde enheten utfordringer med å 

beholde ansatte og med rekruttering. Etter hvert har nye medarbeidere kommet til. 

Det innebærer at det er fagmiljøer innenfor både plan, byggsak, delesak, kart og 

oppmåling. Utfordringen er å beholde fagkompetansen og rekruttere nye ved 

behov. Dette forutsetter fagmiljøer av en viss størrelse. Det er liten tvil om at det 

interkommunale samarbeidet har gjort dette lettere. Delvis har dette skjedd ved 

rekruttering fra nabokommunene, men også ved tilflytting utenfra regionen. Både 

ansatte og politikere, i begge kommunene, ser ut til å være godt tilfreds med 

samarbeidet. Enheten har god tillit hos politikerne. Fagmiljøet har fått en tyngre 

posisjon og blir regna med.  

Samtidig pekes det på ulemper i NIBR og Østlandsforsknings rapport. Bla pekes 

det på visse administrative utfordringer og merarbeid. Det pekes også på at det er 

en ulempe at er to enheter som "plan, byggsak og geodata" og "landbruk og miljø" 

som har mye samarbeid og kontakt, ikke er samlokalisert. Spesielt 

miljøkompetansen hadde det vært gunstig å ha lettere tilgjengelig i planarbeidet.  

4.5 Oppdal og Rennebu 

Oppdal og Rennebu kommuner har felles plankontor som har som formål å 

utvikle og utføre tjenester knyttet til planarbeid og andre tjenester som naturlig 

faller sammen med planoppgavene til kommunene, herunder 

kommuneplanlegging, reguleringsplaner, landskapsarkitektur, kartarbeid og GIS. 

Samarbeidet er av faglig og saksforberedende karakter og innebærer ikke 

myndighetsoverføring. Plankontoret er organisert etter § 27 i kommuneloven og 

ledes av et styre som består av ordførerne og ett medlem som oppnevnes av 

kommunene i felleskap. Planadministrasjonen utgjør 4-årsverk og ligger i Berkåk 

i Rennebu som også har arbeidsgiveransvaret.  De samarbeidende kommuner 

stiller kvartalsvis til rådighet a konto beløp i henhold til vedtatt budsjett. Beløpet 

overføres til vertskommunens kommunekasse.  

Plankontoret ble etablert i 1978, som en omorganisering av et felles 

plansekretariat for kommunene Oppdal, Rennebu og Midtre Gauldal i Sør-

Trøndelag fylke. Midtre Gauldal trakk seg ut av samarbeidet i 2004. Fra 2005 har 

Plankontoret i tillegg til å arbeide for de to eierkommunene, også tatt på seg 

oppdrag fra eksterne oppdragsgivere. Eksterne oppdragsgivere står for om lag i 

halvdelen av inntektene til kontoret.  

 Erfaringer  

Begge eierkommunene samt Midtre Gauldal og Meldal kjøper tjenester fra 

Plankontoret. Det gjelder bl.a. til utarbeidelse av arealplan (Meldal) og til arbeid 

med reguleringsplaner. Det påpekes fra informanter at Plankontoret i økende grad 
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tar oppdrag fra andre enn eierkommunene, ikke minst fra private aktører i arbeidet 

med reguleringsplaner, jf. også foran nevnte rapport fra NIBR og 

Østlandsforskning 2012.   
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PLANSAMAREBEID I NORD TROMS – NOTAT 

Notatet er kun ment å være et diskusjonsgrunnlag i rådmannsutvalget. Forhåpentligvis kan 
diskusjonen føre til et vedtak om vei videre. 

Jeg vil på det sterkeste anbefale at det enkelte medlem i RU leser vedlagte NIBR-rapport og 
NIVI-notat. Jeg vil også henvise til stortingsmelding nr 18, «bærekraftige byar og sterke 
distrikt». Det anbefales at man i første omgang tar for seg kapittel 7. 

Ytterlig har jeg lagt ved mail fra Per Elvestad om planstatus. 

 

Etter et forarbeid og utredninger ble «Nord-Troms plankontor startet opp i 2012 i egne 
lokaler lokalisert på Storslett. Tiltaket ble organisert som et 3-årig prosjekt med tilskudd fra 
Troms Fylkeskommune. Samarbeidet ble oppløst høsten 2015 etter forutgående vedtak i de 
ulike kommunestyrer. Hovedintensjonen var at samarbeidskommunene innen 
prosjektperioden skulle ha vedtatte arealplaner. Kontoret kom i forhold til dette noe på 
etterskudd. Det var også åpnet for at samarbeidet kunne arbeide med reguleringsplaner. Det 
kan se ut som om kontoret behandlet om lag 15 slike planer, ulikt fordelt mellom 
kommunene. 
 
Etableringen av Nord-Troms plankontor var et resultat av at kommunene i Nord-Troms over 
flere år hadde store utfordringer på plansiden. Dette gjaldt spesielt utarbeidelse og rullering 
av kommuneplanens samfunns- og arealdel. Årsaken var begrenset administrativ kapasitet i 
kommunene, samt utfordringer med å rekruttere og beholde kompetanse.  

 
Det er i liten grad etablert formalisert samarbeid om ordinære planfunksjoner mellom 
kommunene i Norge. Jeg har prøvd å se etter men ikke funnet at det er opprettet noen nye 
samarbeidstiltak etter kommunelovens bestemmelses, § 27, § 28, etter at vårt samarbeid ble 
oppløst. De som fortsatt eksisterer er i hovedsak mellom to kommuner. Imidlertid er det 
flere samarbeidstiltak av mer løselig karakter. 
Det har også vært flere interkommunale samarbeidstiltak etter plan- og bygningslovens kap 
9. Slike planer er i hovedsak «grenseoverskridende», eks kystsoneplaner. Dette har vi jo to 
eksempler av i Nord Troms, en plan for de tre sørligste og en plan for de tre nordligste. 

I forarbeidene til plan- og bygningsloven, skriv/dokumenter utgått av nivåene over 
kommunen oppfordres kommuner til å inngå samarbeid. Begrunnelsen er kompetanse, 
kapasitet og behov som går på tvers av kommunegrenser.  Mulighetene for å overføre 
myndighet fra en kommune til et samarbeidstiltak er begrenset, - det er kommunestyret selv 
som vedtar eksempelvis kommuneplaner, kommunedelplaner og reguleringsplaner. 

På oppdrag fra KMD har NIBR gjort en rapport «Interkommunal planlegging, muligheter og 
utfordringer». Rapporten er fra 2015. Noen av funnene i rapporten er: 

103



 Kommuner ser flere ulemper enn fordeler med å inngå et forpliktende plansamarbeid 
etter plan- og bygningsloven 

 Det er lang tradisjon for at kommuner utarbeider planer på egenhånd og i minst mulig 
grad «blander» seg bort i hva andre kommuner gjør. 

 Lokalpolitikere ser på plan som et felt til å fremme lokal politikk. Derfor er politikere 
sjelden interessert i et samarbeid med nabokommuner. 

 Lokaliseringsspørsmål har stoppet mange forsøk på interkommunalt plansamarbeid, 
(hvor skal plankontoret være, hyttefelt osv). 

NIVI, (foretak samfunnsfaglig analyse) har i 2013 på oppdrag fra KS og KMD utarbeidet et 
notat om kommunenes planarbeid. Hovedtemaer i notatet er  

 Oversikt over mulighetsrommet og modeller for IK-samarbeid 
 Beskrivelse av egenskaper og konsekvenser av de ulike alternativene 
 Beskrivelser av eksempler på plansamarbeid 

 

Om kommunene i Nord Troms på nytt skulle inngå i et forpliktende plansamarbeid må: 

 Behovet defineres, (hvorfor). 
 det bestemmes hva som skal inngå i et samarbeid. 
 Hvordan dette skal organiseres 
 Hvordan skal oppgavene prioriteres kommunene i mellom. 

Etter mine vurderinger vil det sistnevnte kulepunkt være mest utfordrende. Det er lett å 
tenke seg en situasjon med ulike ønsker / behov ved fra de ulike kommunene. Prioriteringer 
av behovene vil føre til uenigheter og konflikter som i neste omgang resulterer i oppløsning. 
Dette var utvilsomt en vesentlig årsak til at vårt samarbeid ble oppløst. Vi fikk ikke levert 
hovedprioriteringen innen prosjektperioden på 3 år, dvs vi fikk et verst tenkelig resultat - 
noen fikk men andre fikk ikke. 

Kommunene må ha tilgang til personell som besitter kompetanse, (formal/realkompetanse), 
i å få fram kommunale planer og oppfølgning av disse. Vi har erfart at det det er utfordrende 
både å rekruttere og beholde kompetent personell. Før å rekruttere og beholde fagfolk med 
relevant kompetanse må vi kunne tilby fagmiljø og attraktive arbeidsplasser.   

For å oppnå denne målsettingen i vår region foreligger det to alternativer: 

Felles plankontor etter samme mal som forrige gang. Risikoen for at det oppstår konflikter 
tilknyttet prioriteringer er overhengende, spesielt det en kommune eks bare har en 
planlegger og stillingen er overført kontoret. 

Det andre alternativet er å opprette en mer formalisert og forpliktende lokalt forum for plan 
og arealforvaltning. Noen føringer for et slikt forum kan tenkes å være: 

 Forumet forankres i kommunens toppledelse, eks at innkalling til møter i forumet gjøres 
av rådmann / kommunalsjef. Det samme nivået har ansvaret for møteledelsen. 
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 Det legges opp til et minste antall møter i året, eks 2 dagsmøter pr kvartal. I minst et av 
møtene deltar representant for regional nivå. 

 Møtene dokumenteres med møteinnkallinger / referater. 
 Årlig avsettes det økonomi for å drifte forumet. 
 Det gjøres et grundig forarbeid til hva skal være tema for det enkelte møte.  
 Forumet må omfatte personell med fagkompetanse på kommunal planlegging,(areal-

/samfunn), risiko-/sårbarhetsanlyser, kartverk, oppmåling, matrikkel o.l. (NB: det 
innføres krav om autorisasjon for landmåler) 

 Forumet utarbeider forslag til støtte- og samhandling på tvers av kommunegrenser, ( eks 
hvordan handtere fravær av oppmåler i en av kommunene). 
 

Jeg tror at alternativet med å etablere et plan-/areal-forum vil kunne være et første skritt på 
veien mot et mer fast plansamarbeid. Det er allerede nå atablert ulike uformelle 
samarbeidstiltak innenfor temaet plan og arealforvaltning. 

13.4.18 Ep 

«15.mars vedtok Stortinget krav om landmålerfaglig utdanning for å kunne kalle seg landmåler. Det 
blir nå innført krav om både bachelorutdanning og relevant praksis. 
Dette er en stor seier for Tekna Samfunnsutviklerne, som har kjempet for å få på plass et 
autorisasjonskrav i flere år. 
- Det norske eiendomsregisteret – matrikkelen – har klare mangler. Noe av årsaken til at matrikkelen 
holder så dårlig kvalitet er at det ikke har vært faglig krav eller autorisasjonskrav for å drive 
oppmåling av eiendommer, slik det er i de aller fleste andre land i Europa. Det sier leder for Tekna 
Samfunnsutviklerne Arve Leiknes. 
Vi har tiltro til at Kommunal og Forvaltningskomiteen har vurdert om ordningen med kompetansekrav 
og Landmålerbrev kan innføres også med fortsatt kommunal oppmåling. Vi håper at innføringen av 
landmålerbrev, vil bidra til økt kompetanse også i små distriktskommuner der utfordringene med å 
skaffe kompetente landmålere har vært størst.» 

105



Referat planmøte, 6.6.18 

Til stede: 
Gunn Andersen og John Johansen, Kåfjord, Joakim Stensrud Nilsen, Storfjord, Eivind 
Mathiesen, Cissel Samuelsen og Kjell Ove Lehne, Skjervøy, Dag Funderud, Hanne Henriksen 
og Birger Storaas, Nordreisa, Jan Inge Karlsen og Frank Pedersen, Kvænangen  

Lyngen kommune møtte ikke. 

Møteleder: Frank Pedersen 
Referent: Cissel Samuelsen 

Det var satt opp følgende agenda for møtet: 

 Et kort tilbakeblikk før vi ser framover  
o  Intensjoner  
o  Erfaringer  

  Kompetanse – kapasitet 
o Status i kommunene ift planarbeid  

 Gjenopptaking av plansamarbeid? 
o Hvorfor?  
o Hva er det aktuelt å samarbeide om? 
o Hva er det ikke aktuelt å samarbeid om? 

 Samarbeidsform/-modeller 
o Drøfting av ulike former for samarbeid 

 
 

1. Erfaring fra plankontoret  

Plankontoret ble lagt ned i 2015, etter 3 års drift. Fra oppstart av kontoret til det ble lagt ned 
ble det brukt ca 12 mill., hvorav Troms Fylkeskommune bidro med 4,35 mill. Fra fylkesnivå 
har det vært uttrykt stor skuffelse over at prosjektet ikke ble videreført til ordinær drift, både 
med tanke på de ressursene som var lagt ned, men også med tanke på vedvarende svak 
kapasitet og/eller kompetanse på plan.1 

Det må også legges til at plankontoret hadde en lang forfase (4 år), der det ble gjort en del 
forarbeid før etablering. Til tross for et omfattende forarbeid, kan det se ut som om noen 
vesentlige moment ikke var godt nok drøfta da målsettingene for prosjektperioden ble fastsatt: 
En ser i ettertid at det var urealistisk å nå målet om ferdigstilte arealplaner for alle kommuner 
i løpet av den 3-årige- prosjektperioden – dette fordi flere av kommunene mangla 
kommuneplanens samfunnsdel.  Sistnevnte er en omfattende plan som en må påregne store 
ressurser til og en tidshorisont på 1-2 år. Det ble i møtet også påpekt at politikerne ofte ikke 

 
1 Storfjord, Skjervøy og Nordreisa ønska videreføring av plankontoret, men trakk seg når grunnlaget ble svekka 
ved at to kommuner gikk ut. 
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har en grunnleggende forståelse for omfanget og kompleksiteten i planarbeid, og at 
ambisjonene derfor kan være høyere enn mulighetene for gjennomføring.  

 

Når det gjelder organiseringa av Nord-Troms Plankontor, ble praksis med fleksibel kontorsted 
omtalt som «et evig gnagsår» (Dag Funderud, Nordreisa). Det var ikke lett for daglig leder å 
styre mannskapet som delvis var i kontorfellesskap på Storslett og delvis var i sine respektive 
hjemkommuner, dette gjaldt Kvænangen og Kåfjord. Klarere og eksplisitte retningslinjer ville 
gitt leder bedre mulighet for å styre ressursene. Kjøring mellom kontorsted som spiste av 
arbeidstida, ble også nevnt som en ulempe. Ikke alle møtedeltakerne anså løsning med 
fleksibelt kontorsted som et problem. Det vises bl a til erfaring med fjernledelse, som ikke 
tilsier at leder og ansatte nødvendigvis må være fysisk samlokalisert for   

Daglig leder for plankontoret forholdt seg til et styre, bestående av rådmennene, og ei 
ressursgruppe med fagfolk fra de 5 deltakerkommunene. Styret brukte nok for lite tid på 
oppfølging av plankontoret, spesielt i forhold til prioritering av oppgaver/årsplaner ved 
kontoret. Ei omforent prioritering av oppgaver for hvert år kunne ha redusert misnøyen med at 
noen kommuner fikk mer igjen enn andre. Det var kanskje ikke den beste løsninga med et 
styre bestående av rådmenn, som gjerne har mange prosjekt og tjenestesamarbeid å følge opp.  

I forhold til ressursgruppa ble den vurdert som greit fungerende, men samtidig kom det fram 
at det hadde vært svært få møter. Alle møtedeltakerne var samstemte om at kommunene må 
ha person(er) med plankompetanse på hjemmebane, selv om det er oppretta et plansamarbeid. 
Planleggerne savna ofte dette: Kommunene inntok ei bestiller-rolle, og var for passive i 
planprosessene.  

Et annet moment som også ble nevnt, var hjemkommune-tenking. De ansatte på plankontoret 
var knytt opp mot spesifikke kommuner.2 Dette var en hemsko i forhold til å tenke ett kontor 
for alle de fem kommunene. Planarbeid fordrer bredde i kompetansen, og da er det ikke riktig 
å peke på at enkeltansatte tilhører den og den kommunen.  

De ulike kommunene har svært forskjellig syn på hvorvidt en fikk noe igjen i forhold til 
ressursene som ble lagt inn i prosjektet. Hovedankepunktet går nok på at arealplanene ikke ble 
ferdigstilt, og at arbeid med reguleringsplaner tok tid fra arealplanarbeidet. Nordreisa og 
Skjervøy er nok mest fornøyd med hva en fikk igjen. Storfjord kom godt i gang med 
arealplanen, men fikk ingen produksjon av reguleringsplaner. Fra Kåfjord var vurderinga at 
med tanke på hvor store økonomiske ressurser som ble lagt inn, var utbyttet altfor dårlig. 
Kvænangen uttrykte også misnøye med utbyttet for egen kommune – Nordreisaplanen tok for 
mye ressurser (Jan Inge Karlsen). Samtidig ser en at kontoret ikke fikk høste 
effektiviseringsgevinst av arealplanarbeidet, da det ble lagt ned før en kunne gjøre seg nytte 
av erfaring fra de første planene.  

Hovedinntrykket etter en runde med tilbakeblikk er at det både politisk og administrativt var 
bred enighet om målsetting og behov for et samarbeid på plan, men uenigheter om struktur, 
herunder ledelsesstruktur, organisering og prioriteringer skapte negativitet. Dårlig samsvar 

 
2 Forståelsen av hvordan de ulike personressursene ble brukt, er sprikende. Kåfjord v/Gunn Andersen, har 
påpekt følgende: De ansatte var ikke knyttet til sine «opprinnelseskommuner». Daglig leder ved plankontoret 
hadde det fulle ansvaret for driften. Og daglig leder prioriterte selv oppgaver og ressursbruken internt i 
plankontoret. 
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mellom målsetting og gjennomføringsmulighet bidro også til at plankontoret møtte motstand 
og til slutt ble lagt ned. 

Hvilke lærdommer kan en trekke fra erfaringa med Nord-Troms Plankontor? 

 Leder må ha en helhetlig struktur å lede. 
 Leder må ha det fulle ledelses- og driftsansvar 
 Kommunene må ha noe mer enn bare en bestillerrolle – planarbeid fordrer dialog med 

hjemkommunen – all plankompetanse må ikke flyttes ut i et plansamarbeid 
 Den politiske forankringa er viktig – og kunnskap om kompleksitet og krav i 

planarbeid må også tilflyte politikerne. 
 Avklar hvor grensene går mellom kommunene og plankontoret  
 Ansatte i et plansamarbeid skal ikke være knytta til enkeltkommuner, men jobbe som 

et helhetlig team for alle samarbeidende kommuner. 
 Realistiske forventninger/ambisjoner ift hva som skal oppnås med hvilke ressurser. 
 Det er viktig å gjøre et grundig forarbeid før et eventuelt nytt plansamarbeid 
 Siden krava til planarbeid stadig skjerpes, er det viktig at et fagmiljø har god bredde i 

kompetansen. 
 Det bør være en link mellom et sentralisert planarbeid og lokal driftsenhet/enkel 

saksbehandling 
 

2. Hvilke planoppgaver vil det være aktuelt å samarbeid om? 

Det er enighet om at disse oppgavene bør prioriteres ved et eventuelt samarbeid: 

Revidering av kommuneplanens arealdel 
Utarbeidelse av kommunale reguleringsplaner (produksjon – ikke bare saksbehandling) 
Temaplaner? 
 
Gruppa var ikke samstemt ift om kommuneplanens samfunnsdel skulle inngå i et 
plansamarbeid. Slike planer er svært ressurskrevende og har et innhold som favner alle fag- 
og tjenesteområder i kommunene – ikke minst er folkehelse blitt en sentral del. Det 
tverrfaglige perspektivet krever mye medvirkning fra kommunene uansett om en overlater 
prosessledelse til et plansamarbeid. På den annen side kan nettopp kompetent prosessledelse 
bidra til at samfunnsplanene gjennomføres. 

De samme betenkningene gjelder kommunal planstrategi – da hver enkelt kommune må 
involveres sterkt i disse planprosessene. 

Det er enighet om at det ikke er aktuelt å inngå samarbeid innen byggesak, landbruk og/eller 
oppmåling i startfasen, men at det kan tas opp til vurdering på sikt. I denne omgang sees kun 
plansaker som samarbeidsfag. 

3. Status – hvor trykker skoen mest? 

Kåfjord:  
Det er usikkerhet ift rekruttering av plankompetanse. Nåværende planlegger slutter i august. 
Det foregår store utbyggingsprosjekt fra statlig side, noe som også krever mye fra kommunalt 
hold. Den kommunale kapasiteten beskrives som sprengt. 
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Kvænangen: 
Har et stort etterslep på plansiden. Store deler av planressursen går nå til fullføring av 
kommuneplanens arealdel, samt plan for idrett, friluftsliv og kultur. Kommuneplanens 
samfunnsdel er ikke igangsatt. Det pågår et arbeid med noen delplaner/temaplaner, mange 
ligger på vent. Kommunen har en planleggerstilling. Den er besatt av en vikar, da den faste 
planleggeren e ute i permisjon.  Andre på avdelinga bidrar også på plansiden, men det 
begrenses da de har sine «egne» faglige oppgaver. Sett i forhold til de utfordringene som 
kommunen har på plansiden, så er dagens ressurs/ressurser for liten.  
 
Storfjord: 
Kommunen har 1 stilling på plan. Kapasiteten rekker til saksbehandling av private og statlige 
planer, men ikke til produksjon av kommunale reguleringsplaner. Mangelen på 
oppdaterte/nye reguleringsplaner fører til at det går mye tid til å behandle dispensasjonssaker 
og gi veiledning. Utarbeiding av nye planer blir i stor grad satt ut til konsulenter. Liten 
administrasjon gjør også at planlegger ofte må gjøre andre «ikke-planoppgaver». 
 
Nordreisa: 
Kommunen har 1,8 stillinger til planlegging. Kompetansen er bra, men arbeidsmengden er 
stor. Sakene som nå ligger «i kø» utgjør anslagsvis arbeid for ett år framover, forutsatt dagens 
kapasitet. 
Mange private reguleringsplaner på gang gjør at egne planer skyves ut i tid. Koordinering og 
samhandling med Statens Vegvesen ift prosjektering av Storslett sentrum tar også noe av 
kapasiteten. Det er også mange dispensasjons- og klagesaker. 
 

Skjervøy: 
Kommunen har ingen dedikert ressurs ift planlegging. Det er stort arbeidspress, og stort press 
på areal, spesielt til industri. Det er også stort behov for flere boliger. Arealmangel i sentrum 
framtvinger behov for nye reguleringsplaner/områdeplan. Et arbeid med sentrumsplan settes i 
gang nå. 
 

Felles for alle kommunene: 

 Det er et gap mellom kapasitet og politiske forventninger og ambisjoner. 
 Kravene til kvalitet og omfang av momenter som planleggerne skal ta inn i sin 

planlegging, blir stadig skjerpa.  
 Juridisk kompetanse er for svak 
 Sårbarhet - vanskelig kompetanse å rekruttere og beholde 
 Kommunene tar for lav pris mht behandling av reguleringsplaner 

Digitalisering kan forenkle noe, men utviklinga er ikke nådd så langt at en høster store 
gevinster av dette nå. 
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Organisering: 

Utgangspunktet for drøfting av organisering var et notat fra rådmannen i Kåfjord, som 
anbefaler en forsiktig oppstart med et fagnettverk/fagforum. Opprettelse av et fagnettverk kan 
bane vei for et bredere og mer forpliktende samarbeid på sikt. Ulempen med et slikt forum er 
at det ikke går av seg selv. Det må ledes av en ressurs med faglig kompetanse kan sende 
innkallinger og skrive referat, planlegge møter og drive nettverket framover med tanke på 
faglig utvikling, jfr nettverk innen helse og skole.  Et forsøk på å revidere klima- og miljøplan 
viser at det ikke er lett å finne tid og rom for å jobbe sammen med planer uten at en dedikert 
ressurs.  Nordreisa v/Funderud uttrykte vilje til å starte med et nettverk, mens Storfjord, 
Kvænangen og Kåfjord så forslaget fra Einar Pedersen som et mulig forprosjekt som kunne 
berede grunnen for et nytt plansamarbeid. Skjervøy uttrykte liten tiltro til at et fagnettverk 
ville fungere, og at et plansamarbeid etter kommunelovens §28 (vertskommune) var å 
foretrekke. 

Anbefaling: det nedsettes ei arbeidsgruppe som ledes av en ekstra ressurs som utreder hva et 
framtidig plansamarbeid skal omfatte og dernest hvordan det skal organiseres. 
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Skjervøy kommune 
 

Arkivsaknr: 2015/1247 -12 

Arkiv:  

Saksbehandler:  Cissel Samuelsen 

 Dato:                 01.10.2018 

 
 
 

Saksfremlegg 
 

 
Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato 
56/18 Formannskap 10.10.2018 

 

Opprettelse av interkommunalt barnevernsamarbeid i Nord-Troms 

Henvisning til lovverk: 
 
Barnevernlovens § 1-1 - Lovens formål  
Barnevernloven § 2-1. - Kommunens ansvar  
Barnekonvensjonens artikkel 3, Barnevernloven § 4-1 og Barneloven §§ 43, 48 og 55.  
Barnevernloven § 1-4 krever at tiltak og tjenester etter loven skal være forsvarlige. 
Barnevernloven § 2-3 b andre ledd regulerer Fylkesmannen sitt ansvar for råd, veiledning og 
tilsyn med kommunene.  
 

Vedlegg 

1 Prosjektrapport interkommunalt barnevernsamarbeid 

2 Sluttrapport - Organisering barnevernsvakt N-T - N&R 03.08.2018 

3 Samarbeidsavtale barnevern (003) 

4 Svar på høring- samarbeid barnevern 

5 Høring Nordreisa 

6 Håndbok om akuttberedskap 

7 Tildeling av midler 2017 - Interkommunal akuttberedskap 

8 Presentasjon av Vesterålen barnevern i Nordreisa kommunestyre 19.09.18 

Rådmannens innstilling 
Saken fremmes med to alternative innstillinger: 
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Alternativ 1: 
1. Skjervøy kommune etablerer interkommunalt samarbeid om felles barneverntjeneste 

med Kvænangen, Nordreisa, Lyngen og Gàivuotna Kåfjord Kaivuono.  Anbefalingene i 
sluttrapport «Interkommunalt barnevernsamarbeid i Nord Troms» legges til grunn.  

2. Samarbeidet etableres som et administrativt vertskommunesamarbeid i medhold av 
kommunelovens § 28 1-b. 

3. Kommunestyret godkjenner vedlagte samarbeidsavtale. 
4. Samarbeidet iverksettes fra og med 1. januar 2020. I perioden fra positivt vedtak og fram 

til dato 1.1.2020 skal samarbeidskommunene avdekke og avklare alle praktiske 
spørsmål, slik at samarbeidet kan skje så effektivt som mulig fra iverksettelsesdato. 

5. Med bakgrunn i gitt frist, 1.1.2019, iverksetter kommunene en formalisert 
akuttberedskap fra samme dato.  I tiden fra positivt vedtak fram til gitt dato skal 
samarbeidskommunene avdekke og avklare alle praktiske spørsmål slik at samarbeidet 
kan skje så effektivt som mulig fra tidspunktet for iverksettelse. Anbefalingene i 
sluttrapport fra Noodt & Reiding legges til grunn for samarbeidet. 

6. Samarbeidskommunene fordeler kostnadene i samarbeidet etter vanlig fordelingsnøkkel 
40 / 60. 40 % av totalkostnaden fordeles fast mellom samarbeidskommunene. 60 % 
fordeles etter innbyggertall i den enkelte samarbeidskommune per 01.01. hvert år. 

7. Kommunestyret ber rådmannen foreta videredelegering av sin myndighet til 
vertskommunen for de oppgaver som skal utføres og avgjørelser som skal treffes etter 
vertskommuneavtalen (jfr kommunelovens § 28-1 b pkt 3) 

 
Alternativ 2: 

1. Kommunene inngår kun et samarbeid om formalisert akuttberedskap. Med bakgrunn i 
gitt frist, 1.1.2019, iverksetter kommunene et slikt samarbeid fra samme dato.  I tiden fra 
positivt vedtak fram til gitt dato skal samarbeidskommunene avdekke og avklare alle 
praktiske spørsmål slik at samarbeidet kan skje så effektivt som mulig fra tidspunktet for 
iverksettelse. Anbefalingene i sluttrapport fra Noodt & Reiding legges til grunn for 
samarbeidet. 

2. Samarbeidskommunene fordeler kostnadene i samarbeidet etter vanlig fordelingsnøkkel 
40 / 60. 40 % av totalkostnaden fordeles fast mellom samarbeidskommunene. 60 % 
fordeles etter innbyggertall i den enkelte samarbeidskommune per 01.01. hvert år. 
 

 
 
 
 
Saksopplysninger 
Kommunene i Nord Troms har gjort to ulike utredninger vedrørende interkommunalt samarbeid 
om fremtidig organisering av barneverntjenesten. Den første utredningen gjort i 2017, er om en 
skal samarbeide om alle oppgavene som ligger til tjenesten. Den andre utredningen gjort i 2018 
er avgrenset til et samarbeid om kun akuttberedskap. Begge rapportene har vært behandlet i 
ulike ledd ute i kommunene.  Begge samarbeidsforholdene handler i stor grad om 
myndighetsoverføring til vertskommune slik at det i praksis kun er aktuelt å organisere 
samarbeid etter kommunelovens § 28. Storfjord kommune har meldt at man pr dags dato ikke 
ønsker å delta i et slikt samarbeid. 
 
Kåfjord kommune har vært «vertskommune» for begge utredningene. Utredningene har vært 
finansiert av tilskudd fra Fylkesmannen i Troms. 
 
Behovet for samarbeid begrunnes i behovet for tilstrekkelig kapasitet, antall ansatte og faglig 
bredde, for å håndtere de mange krevende og belastende oppgavene som barneverntjenesten 
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møter. En annen viktig begrunnelse for interkommunalt samarbeid er å forbedre ansattes 
arbeidsdag, muligheten for faglig oppdatering og videreutdanning, samt faglig og sosial støtte 
fra kolleger. Små fagenheter med 3 – 4 ansatte er sårbare. Fravær fra daglig tjeneste i form av 
utdanningstiltak, sykefravær, permisjoner mv.  reduserer fort kapasiteten til under det akseptable 
i forhold til oppgaveløsningen. Et tredje forhold som krever en solid barnevernsenhet er 
skjerpede lovkrav, herunder ivaretakelse av barns rettsikkerhet. Sentrale myndigheter har som 
utgangspunkt at en barnevernstjeneste ikke bør bestå av mindre enn 5 ansatte. Man har likevel 
ennå ikke villet lovfeste et krav om minimumsbemanning. Ved et samarbeid vil 
problemstillinger til saksbehandlers habilitet lettere kunne unngås. 
 
Vedrørende økonomiske sider ved et barnevernssamarbeid kan en lese seg til i rapportens pkt. 
2.4, at samarbeidskommunene ikke kan regne med reduksjon i budsjettene til ordinær drift av 
tjenestetilbudet. Imidlertid vil man sannsynligvis få mer igjen for pengene enn om kommunene 
gir tilbudet hver for seg. I tillegg vil utgiftsveksten ved eks nye krav være mer moderat i et 
samarbeid enn om kommunen står alene.  
 
En annen økonomisk side ved de kommunale barneverntjenestene er utstrakt bruk av private 
aktører i behandlingen av barnevernssaker. Det er et uttrykt mål at den omfattende bruken av 
konsulenttjenester ønskes betydelig redusert.  I rapportens pkt 2.4 belyses bruk av konsulenter i 
de 6 Nord Troms kommunene. I 2015 kjøpte kommunene tjeneste fra konsulenter for til sammen 
i overkant av 2,7 mill kr. I 2016 ble det kjøpt konsulenttjenester for i overkant av 2,8 mill kr. I et 
samarbeid vil det være en målsetting å betydelig redusere disse utgiftene.1 
 
Utredning om organisering og iverksettelse av et interkommunalt barnevernsamarbeid i 
regionen ble som nevnt gjennomført i 2017.  I utredningen drøftes det hvordan et slikt 
samarbeid kan organiseres. Det har underveis i prosessen fremkommet ulike syn på om hvorvidt 
en bør innføre et helhetlig felles organisering av barneverntjenesten. I ettertid har Storfjord 
kommune meldt tilbake at man der ikke ønsker å inngå i et samarbeid etter kommunelovens § 
28. Et viktig argument mot et slikt samarbeid er lange avstander i regionen.  Med bakgrunn i 
utredninger, høringsuttalelser og drøftinger har rådmennene i de 5 nordligste kommunene 
vedtatt å fremme saken til politisk behandling med innstilling til å iverksette en felles 
interkommunal barneverntjeneste etter kommunelovens § 28, 1-b. 
 
Vedrørende et interkommunalt samarbeid om akuttberedskap er det utbredt enighet i tjenestene 
om å innføre et slikt samarbeid. Unntatt er Storfjord kommune som har dialog med Balsfjord 
kommune om et slikt samarbeid. Flere, (om noen) av Nord-Troms kommunene har per i dag 
ikke en beredskap som svarer til dagens krav, og det synes utfordrende å løse dette hver for seg 
(jf. fylkesmannens anbefalinger om interkommunale samarbeid).  Sluttrapporten gir 
anbefalinger om tiltak/aksjoner som må ivaretas i forbindelse med iverksettelsen. 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
1 Høsten 2017 ble det fra Barne- og likestillingsdepartementet presisert at private aktører ikke kan utøve 
offentlig myndighet på vegne av kommunen. Bla medfører dette at akuttberedskap i barnevernet ikke kan 
settes ut til private aktører. Kommunene oppfordres av fylkesmannsembetene til samarbeid med 
hverandre og ønsker at initiativet kommer fra kommunene selv. 
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Det er et forsvarlighetskrav til at kommunene har en formalisert og forsvarlig vaktordning som 
ivaretar barn i akuttsituasjoner også utenom ordinær kontortid. I kravet til forsvarlighet i 
barnevernloven presiseres det at dette også innebærer at kommunene skal ha en formalisert 
akuttberedskap. Bufdir har i en tolkningsuttalelse forbindelse med krav om forsvarlighet i 
barneverntjenesten b la uttalt at en ordning som baserer seg på at barnevernledere og ansatte kan 
kontaktes i varierende grad utenom kontortid, ikke er en forsvarlig organisering av kommunens 
akuttberedskap.  Akuttberedskapen i Nord Troms-kommunene har i vesentlig grad vært 
organisert på slike premisser. Det er derfor uttrykt behov for et interkommunalt samarbeid om 
akuttberedskap i barneverntjenestene.  
 
Det vedlagte utkastet til samarbeidsavtale gjelder for hele samarbeidet. Den bygger i stor grad 
på avtalen som gjelder for samarbeidet i Vesterålen (som har vært en type samarbeid utredninga 
særlig har tatt utgangspunkt i). For å utforme en samarbeidsavtale som bare handler om 
barnevernvakt, vil en i stor grad kunne ta utgangspunkt i vedlagte utkast til avtale. 
 
19.9.2018 gjennomførte kommunestyret i Nordreisa temamøte vedrørende barneverntjenesten. 
Én av innlederne på temamøtet var leder for Vesterålen barnevern, Kari Mortensen. Dette er et 
interkommunalt samarbeid mellom flere kommuner i Vesterålen. I sitt innlegg, jfr vedlagte 
presentasjon, fremholdt Mortensen at samarbeidet i Vesterålen hadde lyktes med fagutvikling og 
kvalitetsforbedringer. Bla er antallet fristbrudd betydelig redusert i perioden 2014 – 2018. 
Omfanget av andre avvik er også sterkt redusert. Videre har man i Vesterålen erfart at 
samarbeidet er fordelaktig i forhold til rekruttering, kompetansedeling, fagutvikling og 
spesialisering. Tjenestens størrelse har også bidratt til mindre sårbarhet ved bla fravær.  
 
Som nevnt tidligere har utfordringer som knytter seg til geografiske avstander vært drøftet. Også 
samarbeidet i Vesterålen har de samme utfordringene, ca. 4 årsverk går til reising. 
 

Vurdering 
Mange kommuner har som følge av økte krav til de kommunale barneverntjenestene og 
lovendringer sett at det er vanskelig å møte utfordringene alene. Derfor har kommuner rundt om 
i landet etablert interkommunale samarbeid om barneverntjeneste. Dette gjelder fullt ut også for 
kommunene i Nord Troms.  
 
NOU 2016:16 har som mål å bedre rettsikkerheten til barn og skape et mer tilgjengelig og 
forståelig regelverk. Dette må kommunene ha kompetanse til å tolke å utøve til det beste for de 
mest sårbare barna en yter tjenester til.  
 
Kommunene går over til et systematisk skifte i måte å tenke på som er av betydelig størrelse og 
rekkevidde; Fra tilnærmingsmåter der barn sees på som «objekter» som trenger hjelp, til en 
oppfatning av barn som rettighetshavere som har umistelig rett til beskyttelse. 
  
Økonomi alene skal aldri være et argument for å inngå i interkommunale samarbeid, men en vil 
kunne heve nivået på tjenesten og dempe fremtidig kostnadsvekst. Vel så vesentlig er tilgangen 
til kvalifisert og tilgjengelig personell i et gjennomtenkt system med gode strategier. Gjennom 
en god omorganisering og gode prosesser omkring samarbeid kan kommunene heve kvaliteten 
på tilbudet til brukerne og samtidig ivareta behovene til ansatte og arbeidsgiver.  
  
Begge sluttrapportene har vært ute på høringer En viktig motforestilling fra mange som har 
deltatt i utredningsarbeidet er geografisk utstrekning.  Dette møtes gjennom en desentralisert 
organisering, slik at barnevernkonsulentene har fast oppmøtested i hver kommune. Likevel vil et 
samarbeid i Nord-Troms medfører økt reiseaktivitet, for eksempel når ansatte som har fast 
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oppmøtested i én kommune har fravær. Fraværet vil da ofte medføre at andre med oppmøtested i 
andre kommuner må reise. Erfaringene fra Vesterålen, jfr vedlagte presentasjon, viser at det 
følger med et visst reisebehov. 
 
Etablering av et felles interkommunalt samarbeid om barnevern er en betydelig 
organisasjonsendring. Det vil være mange praktiske spørsmål som må undersøkes, utredes og 
avklares underveis fram mot iverksettelse. Om ikke dette tas grundig i denne fasen, vil 
betydelige problemer dukke opp etter oppstart og dermed svekke fokus på tjenesteutviklingen. 
Ting tar tid, eksempelvis vil det være naturlig at daglig leder for samarbeidet vil være den som 
koordinerer det praktiske arbeidet med iverksettelsen. Det er neppe sannsynlig at et komplett 
samarbeid vil kunne komme på plass utgangen av 2019. Når det gjelder akuttberedskap er 
kommunene nødt til å kjøre en kort iverksettelsesfase, da denne tjenesten er lovpålagt fra 1.1.19. 
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Forord 

Nord-Troms omfatter kommunene Lyngen, Storfjord, Gáivuotna Kåfjord Kaivuono, Skjervøy, 
Nordreisa og Kvænangen. Styringsgruppa som består av rådmennene i de aktuelle kommunene har 
bedt om en utredning, organisering og iverksettelse av et mer fast organisert barnevernssamarbeid i 
regionen. Utredningsarbeidet som har ført til prosjektrapporten startet 23.01.2017.  

Oppdraget fra rådmannsutvalget i Nord-Troms har vært spennende, lærerikt og til tider utfordrende 
og frustrerende. Likevel er prosjektleder svært takknemlig for tilliten de har vist i utredningsarbeidet, 
og for at de valgte meg til oppgaven.  

Prosjektrapporten er blitt til etter drøftinger i arbeidsgruppa som består av barnevernlederne i de 
involverte tjenestene, en representant fra Fagforbundet, en representant fra Fellesorganisasjonen 
for barnevernspedagoger, sosionomer, vernepleiere, velferdsvitere og studenter til disse 
yrkesgruppene (heretter kalt FO) og prosjektleder. Samt annet arbeid utført av undertegnede. 

Prosjektleder vil takke alle som har bidratt i prosjektet. Spesielt til Landsforeningen for 
barnevernsbarn som har hjulpet oss med å ivareta brukermedvirkning. Takk til barnevernlederne i 
Vesterålen barnevern, ETS barnevern, barneverntjenesten i Harstad, Tromsø, Alta og Bardu som har 
bidratt med informasjon om deres drift. Takk til de ansatte på rådhuset i Kåfjord som har hjulpet med 
praktisk bistand, korrekturlesing og gjennomføringen av ROS-analyse. En varm takk rettes til Grethe 
Marie Borgerød studieleder for UIT Norges arktiske universitet ved institutt for barnevern og sosialt 
arbeid, og Rita Øymo Solbakk universitetslektor, campus Harstad for gjennomlesing av spørreskjema i 
forkant av utsendelse. Det samme gjelder for barnevernleder i Orkdal kommune Tom Døsvik som 
raust har delt sine erfaringer med oss i forbindelse med gjennomført seminar. Sist men ikke minst 
rettes en stor takk til alle som har heiet på meg, bidratt med gode innspill og støttet meg gjennom 
prosjektet.  

 

Gáivuotna Kåfjord Kaivuono, 15.12.2017 

Therese Mariann Winther 

Prosjektleder 
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1.0 Bakgrunn 

1.1 Lovgrunnlag 

I barnevernloven § 1-1 defineres Lovens formål som er å sikre at barn og unge som lever under 
forhold som kan skade deres helse og utvikling, får nødvendig hjelp og omsorg til rett tid. 
Barneverntjenesten skal bidra til at barn og unge får trygge oppvekstsvilkår.  

Kommunens ansvar er omtalt i barnevernloven § 2-1.  

Barnets beste skal være styrende for alt barneverntjenesten foretar seg. I tillegg til en rekke andre 
bestemmelser regulert av Barnekonvensjonen, Forvaltningsloven og Barnevernloven i hovedsak.  

Barnets beste omtales i Barnekonvensjonens artikkel 3, Barnevernloven § 4-1 og Barneloven §§ 43, 
48 og 55.  

 

1.2 Saksframlegg av mars 2014 

I mars 2014 ble det utarbeidet et skriv fra barnevernslederne i Lyngen, Storfjord og Kåfjord. De 
aktuelle barnevernlederne ville ha et interkommunalt samarbeid. De så at endringene i 
barnevernloven av 21. juni 2013 medførte økte krav til tjenestene. I skrivet ble det trukket frem flere 
utfordringer kommunene stod ovenfor som følge av overnevnte. Deres oppfatning var at det ikke var 
et spørsmål om kommunene skulle samarbeide om barnevern, men hvordan dette samarbeidet 
skulle organiseres. Barnevernlederne så ikke for seg en sammenslåing av tjenestene, men mente det 
var realistisk med et samarbeid om deler av tjenesten.  

Lovendringene i barnevernloven av 21. juni 2013 innebar mange krav til kommunene som syntes 
vanskelig å innfri: 

 Økt økonomisk ansvar og styring gjennom økt kommunal egenandel. 
 Krav til styrking av tjenesten gjennom økt krav til fagmiljø, kompetanse og faglig 

videreutvikling. 
 Økte krav til å dokumentere at tjenesten er i samsvar med loven, blant annet gjennom krav 

til internkontroll, tiltaksplaner og evalueringsverktøy. 
 Økt fokus på likeverdig tilbud og robuste tjenester gjennom tettere oppfølging av små 

tjenester.  

Barnevernlederne formidlet at tiden ikke var moden for å slå sammen alle barneverntjenestene til en 
barneverntjeneste, men at de så det som realistisk å samarbeide om deler av tjenesten: 

 Tiltaksbank 
 Adopsjon 
 Kompetanseheving 
 Fosterhjemsoppfølging 
 Tilsynsordning 
 Evalueringsverktøy 

Kommunene besluttet å iverksette et utredningsprosjekt for interkommunalt barnevernssamarbeid. 
De har i den forbindelse fått tildelt midler fra Fylkesmannen i Troms. I ettertid har Skjervøy, 
Nordreisa og Kvænangen kommet med i prosjektet.  
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I saksfremlegget som lå til grunn for prosjektleders mandat ble prosjektrapport fra Vesterålen lagt 
ved som et eksempel på hvordan samarbeid i et stort geografisk område kunne organiseres. 
Hovedformålet med å etablere et formalisert barnevernsamarbeid i Nord-Troms er å etablere en 
tjeneste som på best mulig måte svarer på de krav som loven stiller til den kommunale 
barneverntjenesten. Det store geografiske området for de 6 samarbeidskommunene ble nevnt som 
noe en må ta hensyn til i utredningsarbeidet. Videre at andres erfaringer med slike samarbeid ble 
sentralt å innhente. Arbeidet med prosjektet skulle føre frem til et forslag til samarbeidsplattform for 
tjenestene (Saksfremlegg arkivsaknr: 2015/34-11). 

I utredningsarbeidet har prosjektleder forsøkt å ta utgangspunkt i overnevnte. Barnevernet er et 
komplekst fagfelt. Dette krever at de ansatte innehar kompetanse, tilnærmer seg jobben med stor 
grad av etikk og hele tiden tilegner seg ny kunnskap. De siste årene har barnevernet i Norge blitt 
kritisert både nasjonalt og internasjonalt.  Fra likelydende vedtak om interkommunalt barnevern i 
Nord-Troms ble fattet av de 6 samarbeidskommunene har Forslag til ny barnevernlov blitt presentert 
(NOU 2016:16). Dette hensynet er også forsøkt ivaretatt, og implementert, i prosjektarbeidet.  

Som nevnt har andres erfaringer med interkommunale barnevernsamarbeid vært viktig i arbeidet 
med prosjektet. Særlig har funn fra NF rapport n.: 1/2015 blitt vektlagt fordi informantene bestod av 
ulike viktige faginstanser som er sentrale i barnevernsarbeid (i tillegg til andre evalueringer av 
barnevernsamarbeid i hele landet). Informantene i nevnt studie var barnevernledere, rådmenn, 
representanter for fylkesmannsembetene og ledere for fylkesnemndene for barnevern og sosiale 
saker. Andrews, Gustavsen & Lindeløv (2015) sin studie omhandler 202 kommuner som var etablert i 
til sammen 63 interkommunale barnevernsamarbeid fordelt på 17 av landets fylker, og kan således 
være representativ for alle deler av landet. En fjerdedel av samarbeidene hadde vart i bortimot ti år 
eller mer. Noen av kommunene hadde opprettet formelle avtaler om samarbeid, men de fleste har 
slått sammen sin barneverntjeneste med andre.  

 

2.0 Prosjekt interkommunalt samarbeid om barnevern i Nord-Troms 

Styringsgruppa for prosjektet med å utrede interkommunalt samarbeid innen barnevern i Nord-
Troms er rådmannsutvalget. De har satt sammen en arbeidsgruppe som består av:  

Tone Mortensen – barnevernleder i Lyngen kommune  

Ann-Britt Holmen – barnevernleder i Storfjord kommune  

Jani Albrigtsen – barnevernleder i Gaivuona suohkan Kåfjord kommune Kaivuonon komuuni i 
perioden januar-mai 2017 

Sandra Larsen – konstituert barnevernleder i Gaivuona suohkan Kåfjord kommune Kaivuonon 
komuuni fra og med mai 2017 

Mette Øyen Bless – barnevernleder i Skjervøy kommune 

Lisa Løkkemo – barnevernleder i Nordreisa og Kvænangen kommune 

Maria Vang – representant for FO 

Beate Severinsen – representant for Fagforbundet i perioden juni 2017 og til prosjektslutt 

Therese Mariann Winther – prosjektleder  
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Fagforbundet og FO har også fått oversendt referater, ulike utkast som er utarbeidet og annet med 
invitasjon til å komme med innspill.  

Prosjektleder ser at oppnevnt arbeidsgruppe har vært noe homogen. Det har medført at 
utredningsfasen har hovedsakelig fokusert på barnevernfaglig innhold. En svakhet kan derfor være at 
en ikke har utredet alle sider ved eksempelvis drift og IKT i god nok grad. Sammensetningen 
representerer likevel en styrke i at fagligheten har vært forsøkt ivaretatt underveis. Dersom 
kommunene beslutter å samarbeide om barnevern vil det være naturlig å foreta en ytterligere 
kostnadskartlegging, utført av andre, for en eventuell vertskommune dersom det er 
samarbeidsformen som besluttes.  

I utredningsfasen har det vært gjennomført:  

 Drøftingsmøte mellom Fylkesmannen i Troms v/Silja Eriksen og prosjektleder. 
 Drøftingsmøte mellom KS v/seniorrådgiver Sylvi Hjelle og prosjektleder. 
 Drøftingsmøte mellom Landsforeningen for barnevernsbarn v/Veronika Løveng-Hansen og 

prosjektleder. 
 Drøftingsmøter for å få oppnevnt tillitsvalgte mellom FO, Fagforbundet og prosjektleder. 
 Besøk hos alle barneverntjenestene i Nord-Troms. 
 2 møter med styringsgruppa og prosjektleder. 
 6 møter i arbeidsgruppa (ved gjennomføringen har vi rullert oppmøtet på de ulike 

kommunene). 
 Fellesmøte med de ansatte ved alle barneverntjenestene. 
 To-dagers erfarings basert studieseminar for rådmannsutvalg, etatsledere og 

barnevernledere. 
 Møte med ETS barneverntjeneste v/barnevernleder Lill-Cathrine Ekra og prosjektleder. 
 Møte med Vesterålen barneverntjeneste v/barnevernleder Kari Mortensen og prosjektleder. 
 Telefonmøte med Harstad barneverntjeneste v/barnevernleder Inger Eidissen og 

prosjektleder. 
 Telefonmøte med prosjektleder for interkommunalt barnevernsamarbeid i Bardu Jutta 

Maurer. 
 Telefonmøte med barnevernvakta i Tromsø, barnevernleder i Alta og barnevernleder i Bardu. 
 Telefonmøter med IKT Nord-Troms sentraladministrasjonen v/leder Tom Eirik Jensen og 

prosjektleder Kurt Frantzen, samt andre eksterne aktører.  
 Rapportering på prosjektet til Fylkesmannen i Troms v/prosjektleder 13.06.2017.  
 Informasjonsmøte om Familieråd v/Bufetat og arbeidsgruppa. 
 Felles opplæring i Familieråd.   
 ROS-analyse av fremtidig barnevernssamarbeid i Nord-Troms v/Landsforeningen for 

barnevernsbarn, barnevernledere i alle kommunene (oppnevnt representant fra tjenesten på 
vegne av dem som ikke kunne delta), representant for Fagforbundet og representant for FO.  

 Deltakelse på akuttkonferanse 2017 arrangert av Barne- og familiedirektoratet og 
politidirektoratet. 
 

2.1 Spørreskjema 

Som en del i utredningen har som nevnt spørreskjema blitt utformet. Det ble utarbeidet et skjema til 
ledere og et til ansatte (se vedlegg 1). De ble sendt ut til barnevernledere og barnevernsansatte i de 
aktuelle kommunene. Totalt 13 ansatte har svart på spørreundersøkelsen.  

122



7 

Skjemaene ble utarbeidet for å få oversikt over tjenestespesifikke aspekter, organisatoriske og 
økonomiske forhold. Begge spørreskjemaene bestod av standardiserte spørsmål og spørsmål med 
åpne svarmuligheter. Spørsmålene var basert på forskning om interkommunalt samarbeid og 
mandatet som ble gitt av styringsgruppa. 

Spørreskjemaene ble gjennomlest og redigert av studieleder for institutt for barnevern og sosialt 
arbeid Grethe Borgerød og universitetslektor Rita Øymo Solbakk ved barnevernutdanningen på 
Norges Arktiske Universitet UIT, campus Harstad før de ble sendt ut.  

 

2.2 Samarbeid og kostnadsbilde 

Det bør ikke være noen uttrykt målsetting at man skal spare penger på å samarbeide om barnevern, 
men underforstått ligger det en målsetting om å få mer igjen for pengene ved å samarbeide enn det 
kommunene vil være i stand til på egenhånd. 

Nord-Troms kommunene vil måtte beregne økte utgifter i oppstart ved et interkommunalt 
samarbeid. Graden av utgifter og finansieringsplan for samarbeidet vil kunne variere alt etter om en 
velger å samarbeide utfra en avtale (jf. kommuneloven § 27) eller utfra en vertskommunemodell (jf. 
kommuneloven § 28). 

Når det gjelder interkommunale barneverntjenester synes de viktigste årsakene ifølge Brandtzæg, 
Håkonsen & Lunder (2010) til kostnadsøkninger å ha sammenheng med at man får større tjenester 
med sterkere fagmiljøer. Noe som i seg selv bidrar til flere meldinger, undersøkelser og tiltak som 
utløser økte kostnader. Det er dermed ikke sagt at etablering av interkommunale barnevern bidrar til 
kostnadsvekst sammenlignet med om hver enkelt kommune skulle styrket barneverntjenesten på 
tilsvarende måte hver for seg. Dersom vi ser på kostnadsutviklingen i barnevernet i små kommuner 
med og uten interkommunalt samarbeid på figur 27 presentert nedenfor ser vi at kommuner med 
interkommunale barnevern har hatt en mer moderat kostnadsutvikling enn andre små kommuner 
uten interkommunalt barnevern. Dette indikerer at etablering av interkommunale barnevern er en 
mer kostnadseffektiv måte å styrke barneverntjenesten på i små kommuner, enn om hver enkelt 
kommune skal styrke tjenesten på egen hånd. Dette er også samsvar med evalueringen av forsøkene 
med interkommunale barnevern (Brandtzæg 2006). 
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Figur 27. Kostnadsutvikling totalt for barnevernsutgifter i små kommuner (< 5000 innbyggere) med og uten interkommunalt samarbeid. 
Indekstall der 2002 = 1 for nominelle netto driftsutgifter.  

Informanter i Andrews, Gustavsen & Lindeløv (2015) sin studie ser både fordeler og ulemper med 
avstand mellom barneverntjenesten og enkelte av samarbeidskommunene. Geografisk avstand har 
betydning for tjenesten som utøves i positiv og negativ retning. En av fordelene er at det er mulig å 
fordele saker mellom ansatte slik at de unngår saker der de selv bor. En annen fordel er at det kan ha 
blitt mindre farlig å melde. Flere informanter bemerker at for mange saker kanskje har blitt liggende 
for lenge tidligere.  

Ut fra overnevnte kan et samarbeid i Nord-Troms fordelaktig bidra til barneverntjenestens 
hovedformål som er å yte bedre hjelp til barn og unge som trenger det. Isaksen (2010) viser også til 
at interkommunale barnevernssamarbeid har en kostnadsøkning, men bare halvparten så stor som i 
enkeltstående småkommuner. Denne økningen kan forklares blant annet med at man gjennom å 
styrke fagmiljøer og øke kompetanse, fanger opp et underliggende behov man tidligere overså. Når 
man skal effektivisere og holde kostnadene nede, kan det ikke være et mål å redusere antall tiltak. Er 
behovene der så må de også møtes. Det nevnes også at den generelle kostnadsøkningen i 
barnevernet ikke viser noen tegn til å avta.  

 

2.3 Intern organisering  

Erfaringer tilsier at valg av modeller for intern organisering er viktig for å lykkes med et 
interkommunalt samarbeid. Valget av organiseringen må ta hensyn til geografiske avstander og bidra 
til å sikre og videreutvikle kvaliteten på en mest kostnadseffektiv måte. Samtidig som nærhet og 
tilgjengelighet for brukere og samarbeidspartnere er viktig å opprettholde.  (Vardheim & Aastvedt, 
2013).  

Arbeidsgruppa så behovet for å drøfte organisering tidlig i prosessen. Det ble vurdert at dersom 
organisasjonskartet var etablert og omforent, kunne den videre utredningen innta et mer faglig 
fokus. Det ble derfor viktig å bruke tid på drøftinger rundt valg av samarbeidsplattform. Prosjektleder 
har presentert flere forslag til organisering som har blitt diskutert i arbeidsgruppa (se vedlegg 2).  

Ved oppstart av prosjektet ble de ansatte i barneverntjenestene, i Nord-Troms, oppfordret til å 
fremme forslag til organisering av samarbeidet. Siden prosjektleder ikke mottok forslag til 
samarbeidsplattform fra de ansatte ble det utarbeidet et forslag til organisering av interkommunalt 
barnevernsamarbeid i Nord-Troms som ble sendt ut på høring til aktuelle parter i de 6 
samarbeidskommunene.  

Forslaget tok utgangspunkt i at 4 av 5 barnevernledere på daværende tidspunkt ville tilpasse et 
forslag utfra utformingen fra Vesterålen barnevern. Barnevernleder i Storfjord kommune formidlet at 
de ikke var innstilt på et samarbeid av den karakteren, og ba om en utredning av samarbeid om deler 
av tjenesten. Herunder er barnevernvakt, felles tiltaksbank og fagutvikling nevnt eksplisitt. Videre 
utredningsarbeid vil derfor omhandle organisering etter både Kommuneloven §§ 27 og 28. Se vedlagt 
forslag til organisering av interkommunalt barnevernsamarbeid i Nord-Troms og tilhørende 
høringsuttalelser (se vedlegg 3).  

7. juni 2017 ba de øvrige i arbeidsgruppa om at utredningen også skal omfatte et samarbeid om felles 
tiltaksbank og kompetanseheving. Konstituert barnevernleder fra Kåfjord deltok ikke på dette møtet, 
og har derfor ikke uttalt seg vedrørende dette. Ønsket fra barnevernledere er primært å sette ut 
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akuttberedskapen til barnevernvakt i Tromsø, sekundært å utvikle en egen barnevernvakt. De ulike 
alternativene vil bli forsøkt presentert mer inngående i rapporten.  

Forslag til barnevernsamarbeid i Nord-Troms er at det organiseres etter modell med administrativt 
verskommunesamarbeid (jf. kommuneloven § 28-1b). Dersom en ser for seg et samarbeid etter 
kommuneloven § 27 vil det videre arbeidet omhandle å utarbeide en samarbeidsavtale. En ser en del 
utfordringer dersom samarbeidsavtale om enkeltområder er løsningen kommunene velger. Dette vil 
bli presentert ytterligere i prosjektplanen.   

I Evalueringen av interkommunale barneverntjenester i Sør-Trøndelag fremkommer det at valg av 
modeller for intern organisering naturligvis er viktig for å lykkes med et interkommunalt samarbeid. 
Hensynet til ulemper ved geografiske avstander blir nevnt eksplisitt (Brandtzæg, 2016).  

I vurderingen av organisasjonsstruktur og lokalisering av tjenester må det tas hensyn til de 
geografiske forholdene i Nord-Troms. Arbeidsgruppa ser at samlokalisering, med felles oppmøtested 
for hele tjenesten, ikke er hensiktsmessig på grunn av de store avstandene. Per 4. kvartal 2016 var 
samlet innbyggertall i regionen 15962 ifølge SSB. Utfordringene sett ut fra dette er at vi er få 
innbyggere fordelt på et stort areal noe som kan ha innvirkning på antall ansatte i tjenestene og de 
ressursene hver enkelt kommune rår over.  

Fagkompetansen må likevel kunne benyttes på tvers av kommunegrensene. Dette vil prosjektleder 
gå nærmere inn på i forslaget, og det vil være fokus i drøftinger med arbeidsgruppa videre i 
prosjektet dersom det blir besluttet et interkommunalt barnevernsamarbeid. 

 

2.4 Begrunnelser for ønsket samarbeid 

I dag er utfordringene barneverntjenestene økende. De siste årene har det vært en tredobling i antall 
barn som mottar tiltak. Lichtwarck og Clifford (2010).  

Barneombudet kom med et innspill til Raundalen-utvalget (NOU 2012:15) der en anbefalte minimum 
5 fagstillinger per barneverntjeneste. FO (2015) har senere anbefalt minimum 5 fagstillinger per 
kommunale barneverntjeneste for å sikre barn trygge og gode oppvekstsvilkår. Dette er nedfelt i 
Landsforeningen for barnevernsbarn sin politiske plattform for å sikre kontinuitet og kvalitet.  

Representanter for fylkesmannsembetene forteller at de «holder et øye med» de aller minste 
barneverntjenestene, og særlig dem med mindre enn fem årsverk for fagstillinger som anbefalt som 
nedre grense av departementet i Proposisjon til Stortinget 106 L (2012-2013). Fylkesmannsembetet 
ser på sammenslåing ved interkommunale samarbeid som en positiv utvikling, og har derfor «pushet 
på sammenslåing». Flere mener at initiativet bør komme fra komme fra kommunene og tjenestene 
selv.  

Representantene for fylkesmannsembetene og ledere for fylkesnemndene uttaler ifølge Andrews, 
Gustavsen & Lindeløv (2015) at en liten fast stab fører til at barnevernet må leie inn eksterne 
tjenester som kan variere kvalitetsmessig. Tjenester med få ansatte har også svekket beredskap om 
mer enn et barn må «akuttplasseres», og ved ulike typer fravær som for eksempel at barnevernleder, 
som eneste ansatt i tjenesten, må møte i fylkesnemnda, og være borte fra kommunene i flere dager. 
I en større tjeneste er det også mulig å fordele oppgaver på flere personer slik at ansatte unngår å bli 
involvert i arbeid med familier som de kjenner eller har et nært forhold til. 

Utfordringene som løftes for barneverntjenester i studien er gjenkjennbart sett opp mot resultatene 
av spørreundersøkelsen som er gjennomført i barneverntjenestene i Nord-Troms. Som nevnt har 13 
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ansatte, inkludert barnevernlederne, svart på denne.  11 av 13 av informantene oppga at de hadde 
opplevd å være inhabile i saker, og kommunene måtte få oppnevnt settekommune. Ved et 
vertskommunesamarbeid vil det kun være snakk om inhabilitet dersom barnevernleder har slektskap 
til tjenestemottakere eller av andre grunner er inhabil.   

Alle barneverntjenestene i regionen har opplyst i spørreskjemaet at de har opplevd å måtte leie inn 
konsulenter i forbindelse med alle stadier i barnevernssaker. Nedenfor presenteres en oversikt som 
kan være med på å gi et lite bilde av bruken av innleide konsulenter. Samtidig er det viktig å presisere 
at den høye bruken av konsulenter kan skyldes mangel på egne forebyggende hjelpetiltak. Mangelfull 
kompetanse i komplekse saker oppgis også som en av grunnene til at tjenestene leier inn eksterne 
konsulenter. 

Formålet med oversikten som presenteres nedenfor er å synliggjøre at det bør foretas en omregning 
av kjøp av tjenester hos andre for å se om det er mulig å opparbeide egne tiltak. Således vil en kunne 
opparbeide kompetanse i egen tjeneste ved et interkommunalt samarbeid. Prosjektleder påpeker at 
det må tas forbehold om eventuelle feil i oversikten. De ulike kommunene har ulike måter å føre 
regnskap på, og hvilke poster som benyttes. Prosjektleder har ikke fått utdypende forklaringer hos 
alle kommunene. Oversikten er likevel representativ for å skissere et bilde av kjøp av tjenester hos 
eksterne.  

Kommune Konsulenter 2015 Konsulenter 2016 
Kvænangen/Nordreisa Se merknad og 

kommentar nedenfor 
tabellen.  

Kroner 671.387,- (244) 
Kroner 916.200,- (251) 

Skjervøy Kroner 431.893,- Kroner 19.892,- 
Kåfjord Kroner 210.00,- Kroner 548.749,61,- 
Storfjord  Kroner 174.309, 64,- 

(252) 
Kroner 183.592, 46,- 
(251) 
Kroner 174.876,12,- 
(244) 
Totalt kroner 
532.778,22,- 

Kroner 694.121,05 

Lyngen Kroner 167.442,19 ,- Kroner 0,- 
 

 Merknad: Det har vært noe variasjon i innhentet tallmateriale fra Nordreisa/Kvænangen så 
prosjektleder presenterer tallene som ovenfor, og legger ved barnevernleders utdypning: 

o 2015 

2015: 

1.577.691 

 34.449 

 66.489 

Barnevernleder nevner at 2015 ikke er helt representativt. 2015 var et unntaksår med svært 
høyt fravær og de hadde 3-4 konsulenter inne.  

o 2014 
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2014: 

907.760 

 6.682 

    63.334  

o 2016 

2016: 

677.096 

140.800 

 78.888  

 Tallmaterialet som er presentert ovenfor er tall for Nordreisa kommune. I forhold til 
tallmaterialet fra Kvænangen kommune skriver barnevernleder følgende:  
«Det har vært litt utfordrende å klarlegge konsulentbruk hos barnevernet i Kvænangen fordi 
dette er bakt inn i utlegg fra Nordreisa og i et samlet refusjonskrav fra Nordreisa til 
Kvænangen kommune. For 2015 finner jeg kun et beløp på 4.231.80 kr. 
I 2016 er det anslått at det er benyttet konsulent og krevd refusjon for 25% stillingsressurs, 
17 766, 50 kr pr. mnd gjennom 11 av 12 måneder, altså kan vi anslå at det er benyttet 
195.431,50 kr på konsulenter i 2016.» 
 

Ut fra presenterte tall fra alle kommunene ser en i alle fall at det er mulig å spesifisere tallene 
ytterligere. Dersom en omregner dette til egne årsverk vil det kunne ha stor betydning å omsette 
pengene som brukes til kjøp av konsulent-tjenester i dag til å bygge opp egne tiltak ved et 
interkommunalt samarbeid.  

Å omregne økonomiske midler som brukes til å kjøpe tjenester fra eksterne til bruk av egne ansatte 
til å utføre tjenestene vil ikke ensbetydende representere kortsiktige innsparinger. Imidlertid vil det 
være en mulighet for kommunene til å drive kompetanseheving, og fagutvikling av egne ansatte. På 
sikt kan det gi mulighet for økonomisk vinning siden en de ansatte som allerede er ansatt i 
barneverntjenesten er dem som utfører jobben.  

Barne- og likestillingsdepartementet har i et brev til Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet gått 
gjennom bruken av aktører i det kommunale barnevernet. Vista analyse (2014-2015) viste at 77% av 
landets barneverntjenester benyttet private aktører til å utføre en eller flere av kommunens 
lovpålagte oppgaver. I brevet understreker departementet at det er kommunens øverste 
administrative og politiske ledelse som har det overordnede ansvaret for at kommunen oppfyller sine 
lovpålagte oppgaver etter barnevernloven. Direktoratet understreker at de private aktørene har 
bidratt til å løfte kvaliteten og kompetansen på mange områder i barneverntjenester. Samtidig 
understreker de at dagens situasjon innebærer en stor risiko for sviktende oppfølging og manglende 
styring av private aktører som utfører oppdrag på vegne av den kommunale barneverntjenesten. I sin 
vurdering presenterer departementet en liste med eksempler på oppgaver som innebærer utøvelse 
av offentlig myndighet og som kommunen ikke kan delegere/legge til en privat aktør (Moen & Solum, 
2017).  

Et annet moment som prosjektleder mener er viktig å påpeke i denne sammenhengen er at det stilles 
særlige krav til å trekke inn kulturperspektivet og gode kommunikasjonsferdigheter hos de ansatte i 
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barneverntjenesten. Å trekke inn kulturperspektiv er ifølge Saus (2006) å la forståelsen av individets 
og familiens behov være gjort med utgangspunkt i verdier og teorier som åpner for å se omgivelsene 
de er en del av. Barnets beste må være omtenkt i forhold til etnisitet.  

I Nord-Troms finnes det flere elementer som er spesielt for regionen, og dermed medfører ytterlige 
krav til kompetanse hos de ansatte. Her finnes en sammenblanding av norsk, kvensk og samisk 
kultur. Fornorskning av samer og kvener var ifølge Zachariassen (2016) målet med 
minoritetspolitikken staten førte i Nord-Troms og Finnmark i perioden 1850-1950. Videre har ifølge 
Aadens (1986) læstadianismen satt sitt preg på lokalsamfunn og bygder i Nord-Troms fra 1850 og 
frem til i dag. 

Identiteten vår og kulturen vi har tilegnet oss er en viktig del av oss, og preger måten vi oppdrar 
barna våre på. Lokalkunnskap hos de ansatte i barneverntjenesten er derfor en viktig del av deres 
kompetanse, og denne er viktig å styrke. Ansatte med kjennskap til kulturen i vår region vil lettere 
kunne ha denne kunnskapen med som en del av grunnlaget for å gjøre vurderinger i møte med barn 
og familier. De bor og lever i samfunnet på daglig basis, og mange av dem har vokst opp som en del 
av samfunnet de arbeider i. En kan stille spørsmål ved hvordan dette blir ivaretatt ved kjøp av 
tjenester fra eksterne konsulentfirmaer som operer fra hele landet.  

Kommunenes ansvar i forbindelse med overnevnte reguleres i flere bestemmelser:  

Barn som tilhører en minoritet eller er urinnvånere har et særskilt vern etter Barnekonvensjonens 
artikkel 30. Samiske barn har et ytterligere vern etter Grunnloven § 108.  

Forslaget til ny barnelov som i dag reguleres i barnevernloven § 4 er at barnevernets kompetanse bør 
styrkes med hensyn til å gå inn og forstå familier med en annen kulturell bakgrunn. Det er 
kommunens ansvar å sørge for opplæring av barneverntjenestens personell, jf. Forslag til § 113. Nytt 
forslag til § 4 innebærer et krav til kultursensitivitet hos barnevernsansatte. Forslaget til § 04 gir en 
plikt for barnevernet til å utøve sin virksomhet med respekt for og i samarbeid med barnet og barnets 
foreldre. For å oppfylle samarbeidsplikten, er det viktig at barnevernet har den nødvendige forståelse 
for den enkeltes kulturelle bakgrunn og for de særlige utfordringer som kan oppstå i kommunikasjon 
med barn og foreldre med en annen språklig, religiøs og kulturell bakgrunn (NOU 2016:16).  

Det som i alle fall er sikkert er at norsk barnevern i dag står barnevern ovenfor et systemskifte i måte 
å tenke på som er av betydelig størrelse og rekkevidde. Skiftet innebærer at: 

 Vi går fra tilnærmingsmåter der barn ses på som «objekter» som trenger hjelp, til en 
oppfatning av barn som rettighetshavere som har umistelig rett til beskyttelse. Synet flyttes 
fra barn som rettighetsbærende individ til barn som rettighetshavere (NOU 2016:16).  
 

 Skiftet stiller økte krav til kommunene fordi en rettighetsbasert tilnærming legger vekt på å 
styrke barnets egne ressurser og alle sosiale systemer som barnet er en del av: familien, 
skolen, lokalsamfunnet, institusjoner og religiøse og kulturelle systemer (NOU 2016:16).  

Kommunene vil som en følge av dette kunne stå ovenfor store utfordringer fordi dagens system ikke 
er godt nok rustet for å møte utfordringene ved at barn, og familiene deres blir rettighetshavere. 
Særlig i mindre kommuner kan det føre til utfordringer fordi fagmiljøene er små og sårbare. I verste 
fall kan det føre til at beslutninger fattes på feilaktig grunnlag, eller at saker ikke blir undersøkt, med 
de alvorlige konsekvensene det kan få for barn og familiene deres.  

Kommunene vil være ansvarlige ved denne type feil-behandling. Skiftet medfører et økt 
kompetansekrav til barneverntjenestene; krav om at de har tilgjengelige ressurser, og fokus på 
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hvordan en best kan utnytte og videreføre de ressursene som allerede finnes. Medvirkning er ifølge 
Landsforeningen for barnevernsbarn (2015) et av de viktigste satsnings områdene som Bufdir og 
Barne- og likestillingsdepartementet har. De mener at det er den eneste måten barnevernet kan bli 
bedre på.  

 

2.5 Ivaretakelse av de ansatte 

Barnevernsansatte er en utsatt gruppe. SSB sin rapport 20414/18 Turnover i barnevernet viser at på 
ett år, mellom 2010 og 2011, sluttet hele 31,5 prosent i det kommunale barnevernet. Til 
sammenligning er gjennomtrekks raten i varehandel 23,3 prosent og i industrien 14,8 prosent (Dinh, 
2015). Hele 60 prosent av de som jobber i barnevernsinstitusjoner, kommunalt barnevern og boliger 
for utviklingshemmede har opplevd vold eller trusler om vold siste år, viser en FAFO-undersøkelse fra 
2009 (Paulsen, 2014).  

Det er arbeidsgiver sitt ansvar å rekruttere og ivareta ansatte som skal forvalte kommunenes 
tjenester. For barnevernsansatte gjenspeiles dette ansvaret blant annet i å sørge for veiledning, 
kompetanseheving og å sørge for sikkerheten til de ansatte. For at de som utfører denne viktige 
jobben rettet mot sårbare barn, unge og familiene deres er det også av betydning å ha gode 
arbeidsverktøy. Praktisk tilrettelegging vil og ha betydning for kvalitet i tjenesten.  

Med utgangspunkt i at høy turnover blant barnevernsansatte kan samarbeid etter en 
vertskommunemodell bidra til at kommunene har muligheter for tilrettelegging i egen organisasjon. 
Dersom det er mulig å få til kan det redusere langtidssykemeldinger og omplasseringer. Det kan 
legges til rette for at ansatte kan ha mulighet til å bytte gruppe, eller at de kan utføre andre 
arbeidsoppgaver i kortere eller lengre perioder. I dag jobber alle kommunene i Nord-Troms etter 
generalistmodell, men hvis en velger en annen organiseringsform kan kommunene bidra til at de 
ansatte får en mer dynamisk arbeidsform. Dersom en ansatt av ulike grunner har utfordringer med å 
for eksempel jobbe med barnevernsundersøkelser kan de utføre andre oppgaver men likevel fungere 
på sin arbeidsplass. Dette samsvarer også i henhold til arbeidsmiljøloven § 4-2 som sier at:  

«(1) Arbeidstakerne og deres tillitsvalgte skal holdes løpende informert om systemer som nyttes ved 
planlegging og gjennomføring av arbeidet. De skal gis nødvendig opplæring for å sette seg inn i 
systemene, og de skal medvirke ved utformingen av dem.  

(2) I utformingen av den enkeltes arbeidssituasjon skal: 

a)det legges til rette for at arbeidstaker gis mulighet for faglig og personlig utvikling gjennom 
sitt arbeid, 

b)arbeidet organiseres og tilrettelegges under hensyn til den enkelte arbeidstakers 
arbeidsevne, kyndighet, alder og øvrige forutsetninger, 

c)det legges vekt på å gi arbeidstaker mulighet til selvbestemmelse, innflytelse og faglig 
ansvar, 

d)arbeidstaker så langt som mulig gis mulighet til variasjon og for å se sammenheng mellom 
enkeltoppgaver, 

e)det gis tilstrekkelig informasjon og opplæring slik at arbeidstaker er i stand til å utføre 
arbeidet når det skjer endringer som berører vedkommendes arbeidssituasjon. 
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(3) Under omstillingsprosesser som medfører endring av betydning for arbeidstakernes 
arbeidssituasjon, skal arbeidsgiver sørge for den informasjon, medvirkning og kompetanseutvikling 
som er nødvendig for å ivareta lovens krav til et fullt forsvarlig arbeidsmiljø. 

(4) Departementet kan i forskrift gi nærmere bestemmelser om gjennomføringen av kravene i denne 
paragraf.»  

 

En ser tydelig at det er høye krav som stilles av kommunenes måte å utøve barnevern på, og ut fra 
anbefalinger kan interkommunalt barnevernssamarbeid være et gode for kommunene i Nord-Troms. 
Antall ansatte lokalisert, og hvordan en best mulig kan utnytte ressursene, bør ligge til grunn for den 
organiseringen som besluttes. 

Nord-Troms kommune har per i dag varierende antall ansatte i tjenestene.  

 Antall stillinger totalt 22.5 årsverk: 
o Lyngen; 3 med leder 
o Storfjord; 3 med leder 
o Kåfjord; 3.5 med leder 
o Skjervøy 4 med leder 
o Nordreisa/Kvænangen 9 med leder 

  Totalbefolkningen er som nevnt tidligere på 15962 per 4. kvartal 2016.  
 

Til sammenligning har andre kommuner, prosjektleder har vært i kontakt med, følgende antall 
stillinger;  

 Vesterålen barnevern (dekker Øksnes, Bø, Andøy, Lødingen, Hadsel og Sortland) har 35.5 
årsverk inkludert 2.40 % merkantil og advokat i 100% stilling.  

o Totalbefolkningen er på 30499 per 4. kvartal 2016.  
 

 ETS barnevern (dekker Evenes, Tjeldsund og Skånland) har 10 årsverk inkludert 40 % 
merkantil.  

o Totalbefolkningen er på 5705 per 4. kvartal 2016.  
 

 Barneverntjenesten i Harstad har 22 årsverk inkludert 2 merkantile, samt at de har en 
forebyggende enhet med 14 årsverk.  

o Totalbefolkningen er på 24800 per 4. kvartal 2016.  
 

Dersom en ser antall stillinger i forhold til folketallet i Nord-Troms kan det være mulig å opparbeide 
en sterkt og robust barneverntjeneste. Det forutsetter gode prosesser der en ser på omstrukturering 
av dagens måte å jobbe på innenfor de eksisterende barneverntjenestene. Med utgangspunkt i 
presentert tallmateriale kan det være mulig å bygge opp et faglig og kompetent barnevern uten å 
tilføre flere saksbehandlerstillinger i oppstart. Dette forutsetter en god dialog mellom kommunene 
og tid til faglige drøftinger. Fokuset må være på å finne gode løsninger før et eventuelt samarbeid 
inngås.  
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3.0 Organisering 

De fleste barneverntjenester er organisert etter en generalistmodell mens større kommuner ofte har 
ulike former for spesialisering. Barneverntjenester som har en spesialisert organisering har gjerne 
team med en ansvarsfordeling som tar utgangspunkt i barnas alder eller hvilke typer tiltak de mottar. 
En del kommuner har egne stillinger som saksbehandlere for ungdom, og et annet eksempel er 
kommuner som har fosterhjemsteam med ansvaret for alle barn som er i fosterhjem uavhengig av 
alder (KS, 2017).  

Arbeidsgruppa drøftet innledningsvis hvilken modell tjenestene kan organiseres etter. 
Generalistmodellen er som nevnt den modellen Nord-Troms kommunene jobber etter i dag der alle 
gjør alt. Unntaket er Nordreisa og Kvænangen barneverntjeneste som har forsøkt å gå over til å jobbe 
etter prosessmodellen der prosessessene undersøkelse og tiltak (i og utenfor hjemmet) rendyrkes 
som egne fagområder.  

Ettersom anbefalingen fra flertallet i arbeidsgruppa da var å jobbe etter prosessmodellen ligger den 
som utgangspunkt for organisasjonskartet. Videre har det vært et sterkt ønske om en «felles 
tiltaksbank» i regionen. Med dagens organisering har barneverntjenestene hatt utfordringer med å 
bygge opp og videreutvikle egne forebyggende hjelpetiltak. 

To viktige suksessfaktor som trekkes frem i en mulighetsstudie er at alle kommunene signaliserer klar 
vilje til samarbeid, og er villige til å gjøre nødvendige tilpassinger. Deltakerkommunene må også være 
villige til å avgi styring og myndighet til vertskommunen. Samarbeidet må ha klare mål, planlegges og 
forankres godt (Vardheim & Aastvedt, 2013). Fire av fem tjenester er organisert som et 
vertskommunesamarbeid regulert i Kommunelovens kapittel 5A (§ 28-1b).  

Flertallet i arbeidsgruppa så i oppstart for seg at samarbeidet organiseres etter 
vertskommunemodellen. Lovgrunnlaget for interkommunalt barnevernssamarbeid reguleres etter 
Kommunelovens § 28. Styreleder vil være rådmannen i vertskommunen. H*n har det overordnete 
ansvaret for driften av barneverntjenesten, og bidrar til samarbeidet i systemet og ut til de andre 
kommunene i samarbeid med barnevernleder. Det må foreligge et godt og tillitsfullt samarbeid 
mellom styret og barnevernleder. Det er også av stor betydning at barnevernet er synlig og godt 
forankret i de enkelte kommunene – både politisk og administrativt.  

Det vil være nødvendig at tjenesten har et eget, felles postmottak for inn- og utgående post som er 
knyttet til barnevernssaker. Post i tilknytning til barnevernssaker er unntatt offentlighet og krever 
eget arkiv. Annen post inngår i vertskommunens postsystem. Felles e-arkiv vil være fordelaktig for 
drift ved interkommunalt barnevernssamarbeid der post skannes inn på aktuelt barn. Dersom en skal 
kunne avhjelpe hverandre med eksempelvis habilitet eller ha felles akuttberedskap osv. må relevante 
opplysninger gjøres tilgjengelig for saksbehandlere uavhengig av barnets bostedskommune. 
Kostnader knyttet til e-arkiv innhentes i forlengelsen av at samarbeidsplattform besluttes. Alle Nord-
Troms kommunene saksbehandler i dag i programmet «Familia», Agresso og Ephorte. Kostnader 
knyttet til IKT-drift kartlegges videre i prosjektet.  Arbeidsgruppa ser at det er avgjørende at 
kommunene benytter samme saksbehandlerprogram dersom en inngår i samarbeidet. Alle 
barneverntjenestene har formidlet et sterkt ønske om å ta i bruk mobilt barnevern. Det betyr blant 
annet at saksbehandlere har mulighet til å skrive direkte inn på en I Pad på hjemmebesøk. På den 
måten effektiviseres driften. Pristilbud innhentes og kostnader for hver enkelt kommune blir en del 
av den videre utredningen når samarbeidsplattformen er etablert, og en vet antall kommuner som 
inngår i samarbeidet. Alle kommunene i Nord-Troms, utenom Lyngen deltar i dag i interkommunalt 
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samarbeid om IKT-drift. Det kan være fordelaktig ved en eventuell omlegging til felles datasystemer 
for kommunene både praktisk og økonomisk.   

 

3.1 Økonomi og fordelingsnøkkel 

I Andrews, Gustavsen & Lindeløv (2015) inngår alle barnevernssamarbeidene avtale om en 
budsjettmessig fordelingsnøkkel mellom deltakerkommunen. Her er funnene at det er relativt bred 
enighet om den fordelingsnøkkelen de har valgt. Bidraget til felles utgifter fastsettes oftest etter 
befolkningsstørrelse, helt eller delvis.  

Det anbefales at Nord-Troms kommunene fordeler kostnader knyttet til interkommunalt 
barnevernsamarbeid i henholdt til Regnskap og fordelingsnøkkel 40/60 som er brukt ved andre 
interkommunale samarbeid i regionen uavhengig av hvilken samarbeidsform en eventuelt beslutter.  

40 % av totalkostnaden fordeles fast mellom samarbeidskommunene. 

60 % fordeles etter innbyggertall i den enkelte samarbeidskommune per 01.01. hvert år.  

Den enkelte kommune står for kontorkostnadene for stillinger som er lokalisert i egen kommune. 
Lønn i faste stillinger, faktureringer og gebyr administreres av vertskommunen (aktuelt ved 
samarbeid etter kommuneloven § 28-1b). Reiseutgifter og IKT fordeles etter 40/60 prinsippet.  

Rådmennenes opplevelse av kontroll med utgifter til barnevern i Andrews, Gustavsen & Lindeløv 
(2015) varierte etter hvilken type posisjon den enkelte kommune hadde i samarbeidet. En høyere 
andel rådmenn i samarbeidskommuner (41 %) enn i vertskommuner (18 %) gir uttrykk for at de har 
for lite kontroll med utgiftene til felles barnevern.  

Utfra overnevnte kan en tenke at et samarbeid organisert etter vertskommunemodellen vil gi en 
tydeligere oversikt over totalkostnadene ved drift til barnevern.  

 

3.2 Ledelse/stab 

Med organiseringen arbeidsgruppa har sett på vil antall ledere ikke reduseres. Det vil imidlertid 
medføre endring i myndighetsoppgaver, og andre tilpassinger i stillingene, barnevernlederne har 
etter dagens organisering.  

Det er en fordel at fremtidig leder av det interkommunale barnevernet deltar i planleggingen og 
tilretteleggingen av samarbeidet før oppstart. Medvirkning og innflytelse er viktig for å skape 
eierskap og legitimitet til prosessen (Vardheim & Aastvedt, 2013).  

Naturlig oppmøtested for ledelsen/staben vil være valgt vertskommune, men skal kunne benyttes i 
alle kommunene som deltar i samarbeidet.  

 

3.2.0 Barnevernleder 

Barnevernleder har beslutningsmyndighet, økonomi- og personalansvar. H*n er ansvarlig for 
rapportering internt og ut til tilsynsmyndigheter/SSB. Utfra overnevnte vil det være naturlig at leder 
er med i planleggingen og utformingen av en interkommunal tjeneste. Rutinearbeid og utforming av 
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tiltak for å skape en faglig god tjeneste bør være igangsatt før eventuell oppstart. Det vil være en klar 
fordel om barnevernleder er med i arbeidet med dette.  

Ved et samarbeid etter vertskommunemodellen vil det representere økt reisevirksomhet for 
barnevernleder. Det legges opp til mobilitet blant ledelse for å unngå forhøyet reisevirksomhet for de 
øvrige ansatte i den grad det er mulig.  

 

3.2.1 Fagleder 

Fagleder har ansvar for faglig utvikling av tjenesten og arbeidet med akuttberedskap. Barnevernleder 
og fagleder blir et lederteam. Et godt samarbeid mellom lederne vil være avgjørende for å 
opparbeide og drive en velfungerende barneverntjeneste. Siden barnevernleder er den som har 
vedtaksmyndighet, vil det være av stor betydning at det er god kommunikasjon i lederteamet.  

 

3.2.2 Lederteam 

De ansatte er som nevnt ikke samlokalisert med et felles oppmøtested til daglig. Barnevernleder og 
fagledere er ansvarlige for å arbeide for en god faglig forankring i tjenesten. Felles fagmiljø 
opparbeides gjennom jevnlige felles drøftinger og fagutvikling samt veiledning – både i teamene og 
for hele tjenesten. Det er en forutsetning å utarbeide en god møtestruktur før en eventuell 
iverksettelse av interkommunalt barnevernsamarbeid. Gode IKT-løsninger vil være et godt verktøy 
for å gjennomføre felles drøftinger, fagutvikling og veiledning på grunn av avstandene. For eksempel 
muligheten til å ta i bruk lyd og bilde. Saksgjennomgang og veiledning bør skje ved felles fysisk 
oppmøte i de ulike teamene. Dette for å ha oversikt over utførelsen av arbeidet, rutiner og for å 
kunne drøfte saker og skape et økt samhold i tjenesten.  

I følge Brandtzæg (2016) er den største utfordringen å få til et godt tverrfaglig forebyggende 
samarbeid med samarbeidspartnere i kommunene.   

Utarbeidelsen av gode rutiner for hvordan barneverntjenesten skal ivareta det tverrfaglige 
samarbeidet, og kommunikasjon ut bør derfor ha stort fokus i lederteamet.  Viser også her til 
nødvendigheten av mobilitet hos ledelsen på tvers av kommunegrensene.  

Barnevernleder og gruppeledere må være synlig, og ha oversikt over saker, i alle kommuner. Det 
betyr at lederteamet må kunne påberegne noe forhøyet reisevirksomhet kontra det de har i dag.   

 

3.2.3 Merkantilt ansatte  

Arbeidsgruppa og prosjektleder anbefaler at det ansettes to merkantile stillinger i staben. De skal 
være ansvarlige for utbetalinger i forbindelse med tiltak, skanning av dokumenter, arkiv, sentralbord, 
postmottak og løpende oppgaver knyttet til kontordriften. I kartleggingen som prosjektleder holder 
på med, kommer det frem at det er et ønske om merkantilt ansatte. I dag utfører saksbehandlerne 
merkantile oppgaver. Det gjør at mye av tiden de kan bruke i arbeid rettet mot barn og familiene 
deres går med til dette. Kvaliteten ved tjenestene forringes ved at fagstillinger er tillagt mange 
merkantile oppgaver i dag. Ved å benytte seg av merkantilt ansatte vil en, etter arbeidsgruppas og 
prosjektleders syn, kunne bidra til effektivisering ved at fagstillingene utnyttes til fagarbeid bedre 
enn i dag. Lønnskostnader er lavere for merkantilt ansatte enn for fagstillinger, og innsparinger er 
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mulig. I et interkommunalt barnevernssamarbeid etter modellen som skisseres vil det være økt 
behov for kontordrift. Spesielt med tanke på skanning av dokumenter for å ivareta informasjonsflyt 
mellom kommunene.  

 

3.2.4 Advokattjenester  

I dag kjøper alle barneverntjenestene, i Nord-Troms, advokattjenester fra eksterne advokater. 
Kostandene til advokattjenester kommer i tillegg til utgiftene knyttet opp mot annen ekstern 
virksomhet. Viser herunder til oversikt på side 10 i rapporten og utover.  

Økonomi knyttet til overnevnte utredes ytterligere dersom kommunene inngår i et 
vertskommunesamarbeid. Hvis det lar seg forsvare økonomisk vil det være en klar fordel å ansette en 
eller flere advokat(er) i tjenesten. Advokaten vil være ansvarlig i forbindelse med saker i 
fylkesnemnda og ved domstolene. H*n kan delta inn i drøftinger av saker og andre tilfeller på daglig 
basis. Ansettelse av advokat vil kunne føre til en spesialisering innenfor barnevern. Saksbehandlere 
vil kunne føle seg tryggere i nemndssaker og andre rettsbehandlinger fordi det kan gjennomføres 
drøftinger og samarbeid i forkant. Det kan bli bedre kvalitet over eventuelle saksfremlegg som 
utformes, og de ansatte vil kunne få bedre opplæring i å anvende juss i faglige vurderinger. Bruken av 
egne advokater kan være med på å forbygge omsorgsovertakelser fordi drøftinger underveis, 
sammen med andre tiltak, vil kunne føre til bedre oppfølging av barna og familiene deres.  

Anslagsvise lønnskostnader er kroner 700.000-800.000,- i året. Hver fylkesnemndssak/behandling i 
Tingrett koster kommunen anslagvis mellom kroner 120.000-150.000,- Da mener man en «enkel 
behandling» som strekker seg over to dager. 5-7 saker av slik art vil dekke opp lønnskostnadene til 
advokat. Jf. andre barneverntjenester prosjektleder har vært i kontakt med.  

Dersom en ser for seg at advokater kan utføre andre tjenester for kommunene kan det forsvares å 
ansette to. Advokater kan bidra inn i andre saker knyttet opp mot helse- og omsorgstjenester, 
oppvekst- og kultur etc. Alene vil det være snakk om svært forhøyede lønnskostnader for 
kommunene å opprette egne stillinger, men samlet sett vil det ikke medføre de samme kostnadene 
fordi kommunene er sammen om utgiftene. Følgelig kan det bidra til økt kvalitet i andre gjeldende 
enheter i de kommunene som inngår i samarbeidet.  

 

3.2.5 Psykologtjenester  

I NOVA-rapport i 2014 fant man at det var en høyere andel personer med helseproblemer for dem 
som hadde hatt barnevernstiltak enn for sammenligningsgrunnlaget. De har også en forhøyet andel 
av alvorlig sykelighet og risiko for ulykker, selvmord og annen voldsom død, samt rusmisbruk. Bildet 
er med på å understreke viktigheten av forebyggende og terapeutiske instanser (Backe-Hansen, 
Madsen, Kristoffersen & Hvinden, 2014).  

I et interkommunalt barnevernssamarbeid vil psykolog bidra i oppfølgingen av psykisk helse hos barn 
og unge. Tidlig intervensjon vil kunne føre til en forbyggende effekt hos dem som mottar hjelp. I dag 
er det slik at barneverntjenestene (og barnets fastlege) kan sende henvisning til barne- og 
ungdomspsykiatrien (heretter BUP) ved behov. Det er dessverre lang ventetid før barn og unge 
mottar hjelp. Barn må også få satt en diagnose før de kan motta behandling fra BUP.  

Barn og unge under 23 år har rett til vurdering innen 10 virkedager. Vurderingen skjer på grunnlag av 
henvisningen. Fristen for å iverksette behandling er satt til 65 virkedager (Helsedirektoratet, 2015).  
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I flere tilfeller-, i barnevernssammenheng-, kan barn og unge ha behov for psykisk helsehjelp uten at 
de oppfyller diagnosekriterier. I disse tilfellene vil en kommunepsykolog være essensiell for å gi riktig 
hjelp til rett tid. I samarbeid med psykolog vil barneverntjenestene også ha et bedre grunnlag for å 
skrive henvisning til BUP når det er nødvendig.  

Kommunepsykolog kan videre ivareta en veilederfunksjon for de ansatte. Kommunene reduserer 
dermed kostnader til å leie inn ekstern veiledning, og h*n kan bidra som drøftingspartner i saker ved 
behov.  

Primærhelsemeldingen, Meld. St. 26 (2014 -2015), vektlegger at kommunene må styrkes for å bli i 
stand til å oppfylle samhandlingsreformens intensjoner om koordinerte og helhetlige pasientforløp, 
mer forebygging og tidlig innsats, og flere helsetjenester levert i kommunene. Det er en målsetning å 
nå personer som i for liten grad etterspør tjenester, og å bidra med ressurser for dem med de største 
behovene, samt til grupper der sykdomsutvikling og sykehusinnleggelser kan forhindres gjennom 
forebygging, (oppfølging og rehabilitering). Folkehelsemeldingen, Meld. St. 19 (2014-2015), 
framhever at det forebyggende arbeidet må styrkes. Psykisk helse skal få en større plass i 
folkehelsearbeidet, og arbeidet med livsstilsendring og aktiv aldring skal videreutvikles 
(Helsedirektoratet, 2015). 

Psykologtjenester kan videre knyttes opp mot helse- og omsorgsetatene i kommunene i et 
interkommunalt barnevernssamarbeid, og bidra til styrking av psykisk helsevern utover 
barneverntjenesten dersom kommunene ansetter flere psykologer. For kommunene kan 
lønnskostnader reduseres ved at det blir et «spleiselag» fordelt på dem som er med i det 
interkommunale barnevernssamarbeidet, og det vil kunne være mulig å ansette flere psykologer. Det 
kan bidra til muligheten for et faglig fellesskap, en bedre faglig forankring og gode muligheter for 
rekruttering av kompetanse. Kommunene i Nord-Troms vil med en slik forankring således kunne 
imøtekomme nasjonale krav om ansettelse av kommunepsykolog innen 2020.  

På lederplass i psykologtidsskriftet trekkes det frem viktigheten for faglig fellesskap for å stimulere til 
faglig vekst og unngå at psykologer havner i individuelle vakuum (Olsen, 2011). Lønnskostnader er i 
snitt kroner 550.000,- for psykologer ansatt i kommuner og fylker (SSB, 2015-2016). Det bemerkes 
imidlertid at det kan være store lønnsforskjeller innen yrkesgruppene.  

 

4.0 Inndeling i team 

Antallet barn i kontakt med barnevernet har økt betraktelig. Økningen har vært på 77% de siste 15 
årene (NOU 2016:16). Denne økningen fører til at store ressurser blir satt inn i forbindelse med 
barnevernsundersøkelser. Når tjenestene har få ansatte som skal jobbe i alle faser av en 
barnevernssak kan det føre til at hjelpetiltak ikke blir fulgt opp i tilstrekkelig grad. Dersom så skjer vil 
ikke tjenestene klare å jobbe godt nok forebyggende, og det er en fare for en økning i antall 
omsorgsovertakelser.  

Barnevernets hovedoppgave er å sikre at barn og unge, som lever under forhold som kan skade deres 
helse og utvikling, får nødvendig hjelp og omsorg til rett tid, og å bidra til at barn og unge får trygge 
oppvekst-vilkår. Barnevernet er først og fremst en hjelpetjeneste, men barnevernloven åpner 
samtidig for alvorlig inngripende tvangstiltak. Dette stiller store krav til barnevernets arbeid og til at 
rettssikkerheten til barn og foreldre blir ivaretatt på en god måte. Sakene er ofte komplekse og 
vanskelige. Som på andre områder er det også i disse sakene risiko for at det gjøres feil. 
Konsekvensene for de det gjelder kan imidlertid være svært store dersom feil begås. Barnevernet får 
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ofte kritikk, enten for å ha grepet inn for tidlig eller på feil måte, eller fordi de kommer for sent 
(Barne- og likestillingsdepartementet, 2016). 

Ved å organisere i team ut fra fasen i en barnevernssak, undersøkelse, tiltak og omsorgsoppfølging 
legges det til rette for at de ansatte kan være en del av et fagmiljø som er mer spisset inn mot et felt. 
Saksbehandlerne får et mindre spenn innenfor sitt fagområde, og dernest større kapasitet til å 
arbeide godt i komplekse saker.  

Barneverntjenesten inndeles i team ut fra fasen i en barnevernssak; undersøkelse, tiltak og 
omsorgsoppfølging. De ansatte er lokalisert som i dag, med unntak av forebyggende enhet. Her må 
en gjøre vurderinger av mobilitet for tilgjengelighet i alle kommunene i samarbeidet.  

 

4.1 Undersøkelsesteam 

Undersøkelsesteamet blir første kontakt med barnevernet for barna og familiene deres. Teamleder 
er ansvarlig for forsvarlig drift i det daglige; følge opp at undersøkelser gjennomføres og er ansvarlig 
for saksveiledning med de ansatte, samt for å videreutvikle, evaluere og rapportere til staben 
innenfor sitt ansvarsområde.  

Teamleder for undersøkelsesteamet skal også jobbe med saker, men er ansvarlig for at rutinene for 
undersøkelsesarbeidet blir fulgt. H*n har vedtaksmyndighet etter Barnevernslovens § 4-4 som 
omhandler Frivillige hjelpetiltak etter gjeldende lov og i noen personalmessige forhold som 
eksempelvis å innvilge et visst antall timer overtid etc. Teamleder lønnes som saksbehandler, men får 
en økonomisk kompensasjon for gruppelederfunksjonen. Denne fastsettes av arbeidsgiver og/eller er 
noe som besluttes i forhandlinger mellom arbeidstaker og arbeidsgiver.  

Arbeidet med akuttberedskap er underlagt undersøkelsesteamet. Her vil en også kunne finne 
spisskompetanse på å gjøre vurderinger på hva som er akutt og hva som kan inngå i ordinær 
saksbehandling. Utformingen av organisering av akuttberedskap gjøres av arbeidsgruppa som en del 
av prosjektet.  

 

4.2 Tiltaksteam 

Tiltaksteamet har ansvar for iverksettelse, oppfølging og evaluering av frivillige hjelpetiltak.  

Teamleder for undersøkelsesteamet skal også jobbe med saker, men er ansvarlig for at rutinene for 
tiltaksarbeidet blir fulgt. Ansvarsområdet er å sørge for forsvarlig drift i det daglige; følge opp at tiltak 
iverksettes og evalueres, samt for å videreutvikle, evaluere og rapportere til staben innenfor sitt 
ansvarsområde. H*n har vedtaksmyndighet etter Barnevernslovens § 4-4 som omhandler Frivillige 
hjelpetiltak etter gjeldende lov og i noen personalmessige forhold som eksempelvis å innvilge et visst 
antall timer overtid etc. Teamleder lønnes som saksbehandler, men får en økonomisk kompensasjon 
for gruppelederfunksjonen. Denne fastsettes av arbeidsgiver og/eller er noe som besluttes i 
forhandlinger mellom arbeidstaker og arbeidsgiver.  

Forebyggende enhet (felles tiltaksbank for kommunene) er underlagt tiltaksteamet. Enheten 
inneholder egne miljøterapeut(er), hjemmekonsulent(er), familieterapeut(er), metodeveileder(e) etc. 
Det er naturlig at forebyggende enhet er mobil og jobber i alle kommunene som inngår i 
samarbeidet. Oppdrag fra forebyggende enhet utføres på bestilling fra barneverntjenesten som har 
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kartlagt behovene til tjenestemottakerne. Tiltakene skal evalueres i samarbeid mellom 
tjenestemottaker, saksbehandler (ansvarlig leder) og forebyggende enhet.  

Felles forebyggende enhet kan opparbeides ved at noen saksbehandlerstillinger omdisponeres, 
omregning av kjøp av tjenester fra konsulenter til faste stillinger og kurs/opplæring fra Bufetat. Samt 
søke økonomiske midler fra Fylkesmannen.  

 

4.3 Omsorgsteam 

Omsorgsteamet har ansvaret for å følge opp barn og unge som har tiltak utenfor hjemmet. I tillegg vil 
rekrutteringsoppgaver av støttekontakter, besøkshjem, tilsynsførere og fosterhjem bli underlagt 
omsorgsteamet.   

Teamleder for omsorgsteamet skal også jobbe med saker, men er ansvarlig for at rutinene for 
omsorgsarbeidet blir fulgt. Ansvarsområdet er å sørge for forsvarlig drift i det daglige; se til at 
oppfølging, tilsyn, tilbakeføringssaker og veiledning blir gitt i henhold i henhold til lovkrav. H*n er 
ansvarlig for saksveiledning med de ansatte, for å videreutvikle og evaluere driften, samt rapportere 
til staben innenfor sitt ansvarsområde. Teamleder har vedtaksmyndighet etter Barnevernslovens § 4-
4 som omhandler Frivillige hjelpetiltak etter gjeldende lov og i noen personalmessige forhold som 
eksempelvis å innvilge et visst antall timer overtid etc. Teamleder lønnes som saksbehandler, men får 
en økonomisk kompensasjon for gruppelederfunksjonen. Denne fastsettes av arbeidsgiver og/eller er 
noe som besluttes i forhandlinger mellom arbeidstaker og arbeidsgiver.  

 

4.4 Oppsummering 

Utfordringer ved denne organiseringen er overføringen mellom undersøkelse til tiltak som i noen 
tilfeller kan bli en «flaskehals». Dette fører til at barn og unge ikke får hjelpetiltakene de har krav på i 
tide. Det bør tas hensyn til disse utfordringene ved utarbeidelsen av rutiner for å unngå denne 
sviktsonen.  

Antall stillinger kan fordeles ut på teamene ut fra behov. Antall barn i de ulike fasene, i en 
barnevernssak, og de ansattes kompetanse og interessefelt innenfor områdene vil ha betydning. 

Når det er snakk om moderne barnevern er fokus på å ruste opp kompetansen for å imøtekomme 
barn og familiene som kommer i kontakt med barnevernet. De senere år har opplæring i 
evidensbaserte tiltak blitt innført som kompetanseheving til dem som jobber i fagfeltet.  

I barnevernsammenheng har det ifølge Bunkholdt & Kvaran (2015) vært en økende interesse for 
manual- og evidensbaserte metoder i barnevernsammenheng. De manualbaserte metodenes hensikt 
er at en skal ha kontroll over det som skjer, at klienten faktisk får den behandlingen h*n skal ha, og at 
klienten skal kunne forstå og følge med på det som skjer. At en metode er evidensbasert, betyr at 
metodens effektivitet har støtte i forskning eller er empirisk dokumentert. Altså at det er 
vitenskapelig dokumentert effekt av metoden som benyttes. Det betyr imidlertid ikke at barnevernet 
ikke skal benytte metoder som har et relativt lavt evidensnivå for eksempel støttekontakt og 
besøkshjem.   

Bufdir har overordnede faglige føringer om å bygge fagutvikling på beste tilgjengelig teoretisk og 
forskningsbasert kunnskap, praksiserfaringer og brukernes kontekstuelle preferanser 
(Grunnlagsdokumenter for veiledning i Bufetat 12/2016).  
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Flere forskere blant annet Mørch (2012) viser til at når barnevernet skal rustes opp må én av 
reformkomponentene være å gjøre evidensbaserte tiltak tilgjengelige for barnevernets familier. Utfra 
denne tilnærmingen vil felles forebyggende enhet kunne bidra til å utvikle et kompetent, og ikke 
sårbart, fagmiljø for å imøtekomme kravene en står ovenfor i barnevernet jf. NOU 2016:16. 

 

5.0 Organisasjonskart 

Arbeidsgruppa er kommet frem til følgende organisasjonskart under forutsetning at en får til gode 
prosesser i den videre utformingen av tjenesten:  

 

 

5.1 Prosjektleders innspill til diskusjon 

I første utkast var fagleder satt inn i et hierarki under barnevernleder. Prosjektleder har flyttet denne 
funksjonen på samme linje som resten av staben. Som nevnt vil samarbeid mellom fagleder og 
barnevernleder være helt avgjørende for å skape et bedre og mer robust fagmiljø som dermed 
indirekte medvirker til bedre kvalitet på tjenestene.  

Det å utvikle et kvalitativt godt barnevern krever fagutvikling. Mange kommuner har inngått 
interkommunalt samarbeid som et virkemiddel for å innfri kravene. I evalueringer er det 
fremkommet at tids- og avstandsdimensjonen var en vurdert ulempe ved interkommunalt 
barnevernssamarbeid (Lichtwarck & Clifford, 2010). En ser at overnevnte kan stå i motstrid til 
hverandre. Samarbeid alene løser ikke utfordringene, og god kommunikasjon vil være av betydning 
for å lykkes, samt å klare å bygge et fellesskap blant de ansatte.  
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Prosjektleder mener at en organisering der barnevernleder og fagleder er sidestilte kan bidra til 
bedre kommunikasjonsflyt mellom de ansatte, staben og styret. Det vil være vanskelig å se for seg at 
en barnevernleder skal ha vedtaksmyndighet og være ansvarlig for driften, uten å ta del i 
fagansvaret. Med utgangspunkt i innbyggertall og størrelsen på tjenesten kan eventuelt styret gjøre 
vurderinger om behovet for en fagleder, eller om barnevernleder kan ha også denne funksjonen i 
samarbeid med teamlederne. En kan regne med en effektivisering av driften på nevnte område 
ettersom antall ledere kuttes fra 5 til 4. 

  

6.0 Videre fremgang 

Videre fokus vil innebefatte involvering av de ansatte i barneverntjenestene og 
arbeidstakerorganisasjoner, samt politikerne og administrasjonen i de aktuelle kommunene. 
Brukerstemmen ivaretas gjennom innspill fra Landsforeningen for barnevernsbarn. Hvordan vi kan 
involvere de ulike aktørene drøftes fortløpende i arbeidsgruppa.   

Som nevnt ser en at det vil være av stor betydning for den videre prosessen å få besluttet 
organisasjonskartet. Dersom en finner en god løsning kan drøftingene endre fokus mot faglig 
innhold, utarbeidelsen av gode rutiner, og praktisk gjennomføring. Noen elementer vil kunne si seg 
selv utfra måten barneverntjenesten er organisert på.  

Konklusjonen fra evaluering som er gjort av interkommunale barneverntjenester i Sør-Trøndelag 
viser til at sentrale erfaringer av interkommunale barnevern har bidratt til sterkere og mer stabile 
tjenester. Barneverntjenestens kompetanse og kapasitet har blitt styrket, tjenestene har blitt mindre 
sårbare, og det har blitt lettere å unngå inhabilitet. Forutsetningene for håndtering av krevende og 
komplekse saker har økt. Større tjenester har gjort det lettere å spesialisere kompetansen, 
muligheten for videreutdanning har blitt bedre og forutsetningen for utvikling av gode tiltak har blitt 
styrket. Imidlertid har alle tjenestene hatt utfordringer ved oppstart. Det har blitt brukt for kort tid til 
planlegging, tilrettelegging og organisering av tjenestene før oppstart. Og behovet for å samkjøre 
ulike kulturer, tradisjoner og rutiner har vært undervurdert (Brandtzæg, 2016:171).  

Overnevnte samsvarer i stor grad med det barnevernledere i de interkommunale 
barneverntjenestene prosjektleder har vært i kontakt med formidler.  

Prosjektleders anbefaling er at Nord-Troms kommunene bør ta høyde for forskning og erfaringer i sin 
prosess, og bruke tid på løsningsforslag til utfordringene andre har erfart i prosjektet. Åpenhet og 
tillit til egen og andres kompetanse kan være en forutsetning for å lykkes med prosjektet.  

Forslaget som foreligger har vært ute vært ute på høring hos barnevernlederne, helse- og 
omsorgssjefene og oppvekst- og kulturlederne i de seks Nord-Troms kommunene, samt FO og 
Fagforbundet. Innspillene ligger som vedlegg til prosjektplanen, og er oversendt til rådmannsutvalget 
sammen med fremmet forslag for videre politisk behandling.  Etter ønske fra Storfjord kommune er 
også et samarbeid ut fra kommuneloven § 27 forsøkt skissert i prosjektplanen etter gjennomført 
høringsrunde; 

 Kommunene i Nord-Troms fortsetter med dagens organisering av barneverntjenestene, men 
med samarbeid innenfor enkelte områder. 

 Det utarbeides en samarbeidsavtale som omhandler eksempelvis: 
o Barnevernvakt 
o Veiledning individuelt- og i forbindelse med sak 
o Kompetanseheving 
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o Tiltaksbank 
o Tverrfaglig forum 
o Tilsynsordninger 

Dersom kommunene beslutter å samarbeide utfra vertskommuneprinsippet vil det være naturlig at 
en person er ansvarlig for å utarbeide rutiner for drift og håndtering av dokumentasjon i 
barnevernet. Det bør nedsettes en arbeidsgruppe sammensatt av ulike profesjoner til denne jobben. 
Drift er forsøkt skissert i prosjektplanen men må følgelig planlegges grundigere. I utformingen av 
rutiner til håndtering av dokumentasjon anbefaler prosjektleder KS veileder av 09.02.2017 som et 
naturlig styringsdokument.  

 

6.1 Praktisk drift 

Det er som nevnt arbeidsgiver sitt ansvar å rekruttere og ivareta ansatte som skal forvalte 
kommunenes tjenester. For barnevernsansatte gjenspeiles dette ansvaret blant annet i å sørge for 
veiledning, kompetanseheving og å sørge for sikkerheten til de ansatte. For at de som utfører denne 
viktige jobben rettet mot sårbare barn, unge og familiene deres er det også av betydning å ha gode 
arbeidsverktøy. Praktisk tilrettelegging vil og ha betydning for kvalitet i tjenesten.  

 

6.2 Reisetid og oppmøtested 

Det bør utarbeides arbeidsavtaler, av en eventuell vertskommune, som spesifiserer at de ansatte har 
oppmøtested som i dag. Avtalen bør stadfeste at de ansatte kan bli satt til å utføre arbeidsoppgaver 
på tvers av kommunegrensene ved behov.  

Dersom samarbeidet skal være regulert etter kommuneloven § 27 vil ikke overnevnte være aktuelt. 
Da vil enhver kommune måtte sørge for at deres ansatte bidrar inn i eksempelvis felles tiltaksbank, 
akuttberedskap etc. og det bør utarbeides en samarbeidsavtale som omhandler dette i tillegg til 
andre aktuelle elementer.  

Etter gjennomført spørreundersøkelse er det flere av de ansatte som har svart at de ser at økt 
reisebelastning kan bli en negativ konsekvens ved interkommunalt samarbeid. 

I forkant er det vanskelig å si noe om reisebelastningen til den enkelte. Det en vet er at det vil kunne 
medføre økt reisetid i forbindelse med:  

 Veiledning  
 Felles fagutvikling 
 Unntaksvis ved arbeid i andre kommuner 
 Felles møter 

Det kan antas at det vil være snakk om liten økning i reisetid for de aller fleste. Det bør legges opp til 
mobilitet hos ledelse, og bruk av lyd/bilde i de tilfellene det er mulig.  

De ansatte som inngår i felles tiltaksbank vil måtte belage seg på en del kjøring i arbeidstiden. 
Imidlertid vil de få kompensasjon ved at de blir fratatt ordinære saksbehandleroppgaver som de har i 
dag, samt at de vil bli tilbudt kompetanseheving/videreutdanning/kursing.  

Ved kjøring utover kommunegrensene vil det være naturlig å legge opp til kjøring innenfor ordinær 
arbeidstid i all hovedsak. Det vil være forutsigbart for de ansatte. Kommunene vil ha en bedre 
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oversikt over ressursbruk i forbindelse med reisevirksomhet, og en vil kunne unngå å lage egne 
avtaler. Ved reiser i forbindelse med kurs og videreutdanninger skal det rimeligste alternativet alltid 
legges til grunn. Annen reisetid utenfor normal arbeidstid må avklares på forhånd. I utformingen av 
eventuelle avtaler skal Arbeidsmiljølovens bestemmelser ligge til grunn. Det er arbeidsgivers ansvar å 
se til at vilkårene i lovverket er oppfylt.  

  

6.3 Tjenestebiler 

Barnevernansatte er avhengige av høy mobilitet i sin arbeidshverdag. De er ofte hjemme hos 
familier, ute for å gjennomføre barnesamtaler, i møter med samarbeidspartnere, 
fosterhjemsoppfølging og annet. Det er også behov for å kunne ha med tjenestemottakere i bilen. 
Det bør være krav til at bilene som benyttes i arbeidssammenheng ivaretar både 
tjenestemottakernes- og tjenesteyternes sikkerhet. I barnevernsarbeid kjører en ofte lange distanser 
i forbindelse med plasseringer, tilsyn under samvær og annet. Bilene må ha plass til barnestoler og 
kunne romme en del utstyr.  

Ut fra gjennomført kartlegging av barneverntjenestene er det bare en kommune som disponerer 
egen bil de slipper å dele med andre. De øvrige deler enten biler med andre etater, eller bruker 
privat bil med kjøregodtgjørelse etter gjeldende KS-satser. Noen av kommunene har i tillegg egne 
avtaler der de ansatte får fast godtgjøring per år regulert av antall kilometer (heretter km) de har 
kjørt.  

Prosjektleder anbefaler at det bør vurderes bruk av tjenestebil. Ved bruk av privat bil i 
arbeidssammenheng kan en problematisere flere elementer. Plass og sikkerhet er som nevnt et av 
elementene. Et annet er spørsmålet om gjeldende forsikringer dersom det skulle skje noe uforutsett 
under kjøring. Det kan også stilles spørsmål til ivaretakelse av personvernet til tjenestemottakerne 
når en benytter privatbil i arbeidssammenheng, samt de ansattes sikkerhet og personvern. Bruk av 
private biler i arbeidssammenheng bør egentlig ikke forekomme, og kun skje unntaksvis. De ansatte 
får da kjøregodtgjørelse etter gjeldende KS-satser.  

Prosjektleder har vært innhentet tilbud, på fem stasjonsvogner og fem sedanutgaver, fra flere leasing 
firmaer. Tilbudet fra Bil i nord er det som er det billigste. De har også en avtale med MECA/Storslett 
Auto om å ta servicer/verksted der i tillegg til i Tromsø. Tilbudene presenteres nedenfor som PDF-
filer.  

 

  
Lokal 

kalkyle_1038169_1.pdf_Ford_focus_5dørs.pdf
Tilbudsforslag_1038
169_1.pdf_Ford_Focus_5-dørs.pdf

 

Ingen av barneverntjenestene, i Nord-Troms, har en samlet oversikt over kostnadene ved kjøring. 
Prosjektleder har derfor tatt utgangspunkt i gjeldende KS-satser og satt de opp mot kostnadene ved 
bruk av leasede biler pr. bil pr. år. En har tatt utgangspunkt i satser etter kroner 3,50,- per km. og har 
trukket fra 1 krone med tanke på kostnader til drivstoff og andre forbruksvarer.  

I regnestykkene er det ikke tatt høyde for passasjertillegg, kosttillegg etc. siden disse vil være de 
samme uavhengig av om en bruker tjenestebil eller privat bil.  Det er heller ikke lagt inn særavtaler 
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de ulike kommunene har selv om disse også må iberegnes som besparelse for kommunene ved bruk 
av leasede biler.  

 

Ved bruk av privat bil: 

Antall kilometer per bil.  150.000,- 
Kjøregodtgjørelse etter KS-satser (3, 50 kroner – 
1 krone) 

x 2,50,- 

Sum = 375.000,- 
Kostnader for bensin/bilrekvisita + 150.000,- 
Samlet sum = 525.000,- 

 

Ved bruk av leaset bil (utfra tilbud gitt av Bilinord på 10 biler): 

Antall kilometer per bil 150.000,- 
Terminbeløp kr. 3685,- x 4 + 14.740,- 
Termingebyr kr. 106,- x 4 + 424,- 
Sum = 165.164,- 
Kostnader for bensin/bilrekvisita + 150.000,- 
Samlet sum = 315.164,- 

 

I tillegg vil det tilkomme kommunene et engangsbeløp på kroner 5615,- ved inngåelse av 
leasingavtale: 

Etableringsgebyr 3685,- 
Tinglysningsgebyr + 1625,- 
Sum = 5615,- 

 

Som nevnt har ingen av barneverntjenestene total oversikt over antall kilometer som kjøres per år. 
Imidlertid synliggjør regnestykket ovenfor at det vil kunne være snakk om store besparelser knyttet 
til kjøring ved å inngå en leasingavtale av denne karakteren. Bil i nord påpeker i sitt tilbud at grunnen 
til de lave kostnadene er antall biler. Alene vil ingen av kommunene ha behov for et så stort antall 
biler, men dersom en ser barneverntjenesten under ett vil 10 biler ikke være mye. Kostnadene 
knyttet til bilbruk vil fordeles på kommunene utfra fordelingsnøkkelen som benyttes ved andre 
interkommunale samarbeid.   

 

6.4 E-arkiv og mobilt barnevern 

Som nevnt tidligere vil felles E-arkiv være en klar fordel for at de ansatte skal kunne arbeide i saker 
på tvers av kommunegrensene etter vertskommunemodellen. Saksbehandlerne må kunne ha 
mulighet til å kunne saksbehandle i saker i andre kommuner for å avhjelpe ved for eksempel 
inhabilitet, sykefravær etc.  

Ved samarbeid om akuttberedskap vil den som har barnevernvakt ha tilgang til nødvendige 
saksopplysninger. Barnevernvakta kan skrive inn notater og eventuelle vedtak på aktuelle barn hvis 
de har tilgang til samme arkiv.  
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Dersom en ser for seg samarbeid om deler av tjenestene (organisert etter kommuneloven § 27) vil en 
måtte gå i dialog med fylkesmannen i forhold til taushetsplikt og annet for å eventuelt kunne få 
tilgang til saker på tvers av kommunegrensene.  

For å øke arbeidskapasiteten og effektivisere dagens måte å jobbe på har barneverntjenestene et 
samlet ønske om mobilt barnevern. Mobilt barnevern vil ikke være nødvendig for å kunne inngå i 
interkommunalt barnevernsamarbeid, men vil kunne øke effektiviteten hos de ansatte betraktelig. 
Saksbehandlere kan skrive inn referat direkte på et kodet nettbrett i forbindelse med for eksempel 
hjemmebesøk. Omlegging til mobilt barnevern vil således også kunne ivareta rettsikkerheten til 
tjenesteyterne bedre. En sikrer at håndskrevne notater ikke kan gjøres tilgjengelig for andre, eller at 
saksbehandlere ikke får kapasitet til å journalføre tilstrekkelig i etterkant. Tjenesteyterne kan få 
innsyn i det som skrives umiddelbart og komme med eventuelle innspill.  

Prosjektleder har vært i kontakt med leder for IKT Nord-Troms Tom Eirik Jensen. Det er oversendt 
kostnadsoverslag på moduler til saksbehandlerprogrammet «Familia», mobilt barnevern og 
opplæring til VISMA som leverer tjenestene. I følge Jensen vil en eventuell implementering av 
funksjonene gjøres av de IKT ansattes fellesorganisasjon i Nord-Troms, og ikke by på praktiske 
utfordringer. Jensen sier funksjonen ligger inne per i dag, men de ansatte har ikke fått tilgangene til å 
kunne logge seg på de andres arkiver.   

Lyngen har som kjent meldt seg ut av gjeldende samarbeidsavtale for IKT-samarbeid i Nord-Troms. I 
følge Jensen vil det ikke by problemer i forhold til en eventuell omlegging siden alle kommunene 
bruker saksbehandlerprogrammet «Familia». Det vil imidlertid ha betydning for øvrige datasystemer 
kommunene benytter seg av. Det vil for eksempel ikke være mulig for ansatte i andre kommuner å 
booke møterom i Lyngen, legge inn dokumenter i ephorte etc. Kostnadene for Lyngen ved omlegging 
til felles e-arkiv for barneverntjenesten må avklares mellom kommunene før en eventuell 
implementering dersom det blir aktuelt.  

Tom Eirik Jensen har innhentet pristilbud på mobilt barnevern for Nord-Troms. Nedenfor presenteres 
tilbudet fra VISMA. Det har ikke vært mulig å innhente for Lyngen siden de ikke deltar inn i IKT-
samarbeidet, men ut fra befolkningstall kan en ta utgangspunkt i gjeldende priser for de andre 
kommunene.  

Tilbud Mobilt Barnevern til kommunene Nordreisa (med Kvænangen), Skjervøy, Kåfjord og 
Storfjord. 

 

Mobilt Barnevern (kr. 6 pr innb., minimum 5 000) 20% rabatt på Bruksrett innrømmet. Std fastpris 
tjenestepakke er kr. 80 000,- 

MBV Årlig Bruksrett  Etablering (Engangs) Tjenester (Engang) 
Nordreisa/Kvænangen 
6 127 innb 

29 410 0 50 000 

Skjervøy 24 000 0 50 000 
Kåfjord 24 000 0 50 000 
Storfjord 24 000 0 50 000 

(Alle summer er eks mva) 

Fastpris tjenester inkluderer oppsett, installasjon og opplæring. Evt MDM løsning med lisenser 
kommer utenom. 
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Kostnadene knyttet til mobilt barnevern vil fordeles på kommunene utfra fordelingsnøkkelen som 
benyttes ved andre interkommunale samarbeid. Leder for IKT Nord-Troms sine tilbakemeldinger er at 
en bør legge forslaget frem for kommunene, og få ja eller nei. Når kommunene har bestemt seg får 
IKT beskjed og setter i gang hvis det er aktuelt. Fra oppstart må det påberegnes en måned for 
installasjon. Opplæring i bruk tar barneverntjenesten selv.  

Omlegging til felles e-arkiv vil bare være aktuelt ved et vertskommunesamarbeid, og kan innhentes 
dersom det blir aktuelt. Per i dag har som nevnt samarbeidskommunene i IKT-samarbeidet mulighet 
til å kunne logge seg på «Familia» hvis de får tilgang, og vil ikke medføre ekstra kostnader for 
kommunene. Nødvendige tilganger kan ordnes internt. Unntaket vil være Lyngen.  

 

6.5 Tilgang til praktiske løsninger på tvers av kommunegrensene 

Alle kommunene som inngår i et interkommunalt samarbeid om barnevern vil være ansvarlige for å 
stille lokaler til bruk på tvers av kommunegrensene ved behov. Da spesielt med tanke på egnede 
barnesamtalerom, møterom og kontorplasser. De vil også være ansvarlige for at lokalelene er 
utformet på en sånn måte at sikkerheten til de ansatte er ivaretatt med eventuelle alarmer, 
fluktmuligheter og annet på samme måte som i dag.  

Det samme gjelder mulighetene til å kunne nyttiggjøre seg av lyd/bilde. Slik prosjektleder forstår det 
vil ikke tilgangen til gode IKT-løsninger by på store utfordringer. Alle samarbeidskommunene har 
opplyst og ha god tilgang til dette, og tjenestene benytter systemene i stor grad allerede i dag. Dette 
vil gjøre seg gjeldende uavhengig av hvilken samarbeidsform en eventuelt velger.  

Overnevnte vil ikke slik prosjektleder ser det påføre kommunene ytterligere utfordringer og 
kostnader utover de kravene som gjelder per i dag. Unntaket er for en eventuell vertskommune hvis 
en velger det som alternativ.  

En eventuell vertskommune må kunne stille lokaler til en stab og et tiltaksteam. Felles tiltaksbank i 
tiltaksteamet vil som nevnt være mobilt i stor grad. Teamet vil likevel ha behov for å benytte seg av 
barnesamtalerom, møterom og kontorplasser. Kostnadene knyttet til praktiske løsninger vil fordeles 
på kommunene utfra fordelingsnøkkelen som benyttes ved andre interkommunale samarbeid. 

 

6.6 Tverrfaglig samarbeid 

En av utfordringene ved interkommunalt barnevern som er pekt på av tidligere evalueringer er at 
geografisk avstand kan bidra til at tjenesten blir mindre tilgjengelig for innbyggerne og 
samarbeidspartnere (Brandtzæg, 2006 i Andrews, Gustavsen & Lindeløv, 2015). Overnevnte har også 
vært en bekymring som fremkommer i vår gjennomførte spørreundersøkelse.  

Andrews, Gustavsen & Lindeløv (2015) fant at seks av ti barnevernledere mente at tjenesten var like 
tilgjengelig for alle kommunene inn i et samarbeid, og åtte av ti ga uttrykk for at det tverrfaglige 
samarbeidet fungerte godt. Forskjellene fremkom tydeligere i rådmennene sine svar. Der syv av ti 
rådmenn fra vertskommuner ga uttrykk for tilstrekkelig tilgjengelighet, mens fem av ti i 
samarbeidskommuner ga uttrykk for det samme. Imidlertid påpekes det at om barnevernet i så liten 
grad er med i tverrfaglige team i kommunene som rådmenn i samarbeidskommuner ga uttrykk for, 
kan det handle om at tjenestene er organisert slik at de ikke i tilstrekkelig grad ivaretar helhet, det vil 
si at tjenestene i for stor utrekning er fragmentert og er således en utfordring for barnevernlederne.  
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I forslaget til utforming av tjenesten har Nord-Troms slik prosjektleder ser det gode forutsetninger 
for å ivareta et godt samarbeid med tjenestemottakere og andre samarbeidspartnere ved at alle 
kommuner skal være bemannet til enhver tid. Det er videre påpekt tidligere at det legges opp til 
mobilitet hos ledelsen ved et vertskommunesamarbeid. Dette omhandler følgelig også deltakelse i 
tverrfaglige fora, og synlighet i alle kommuner uavhengig av vertskommune. Prosjektleder anbefaler 
at det brukes tid på å drøfte og utarbeide rutiner som omhandler hvordan tjenesten skal arbeide 
tverrfaglig ved et samarbeid etter kommuneloven § 28. Ved et samarbeid etter kommuneloven § 27 
vil ikke overnevnte være av betydning å drøfte videre siden barneverntjenestene vil være organisert 
og styrt som i dag.  

 

7.0 Akuttberedskap 

Barn og unge har krav på bistand i akutte krisesituasjoner når de har behov for øyeblikkelig hjelp fra 
barnevernet. Siden 2009 har vi hatt Alarmtelefon for barn og unge for å styrke akuttberedskapen i 
barnevern (se www.116111.no for utfyllende informasjon). 

Barnevernloven inneholder ingen egne bestemmelser som regulerer ordninger med barnevernvakt, 
og det er barnevernlovens alminnelige regler som må legges til grunn for barnevernvaktens 
virksomhet (KS, 2015-2016). 

I gjeldende barnevernlov regulerer 6 ulike hjemler inngrep i akutte situasjoner; Bvl. §§ 4-6 første ledd 
(midlertidig plassering utenfor hjemmet i akutte faresituasjoner), 4-6 andre ledd (foreløpig 
flytteforbud), 4-9 jf. 4-8 annet ledd annet setning (midlertidig plassering utenfor hjemmet av nyfødt 
barn som enda ikke har flyttet hjem til foreldrene), 4-25 annet ledd jf. 4-24 (midlertidig plassering i 
institusjon for barn med alvorlige atferdsvansker) og 4-29 fjerde ledd (midlertidig vedtak om 
plassering i institusjon hvor det er fare for at barnet kan bli utnyttet til menneskehandel). 

Felles for alle akuttvedtakene er at barnet befinner seg i en faresituasjon som krever at tiltak må 
iverksettes særlig raskt for at barnet skal bli beskyttet, og da raskere enn normal saksbehandling gir 
adgang til.  

Det er særlig Bvl. § 4-6 første ledd som utløser en plikt til å iverksette tiltak dersom et barn er uten 
omsorg. Barnet kan bare sies å være uten omsorg når ingen tar seg av det. Dersom barnet blir 
forsvarlig ivaretatt av andre enn foreldrene kommer loven normalt ikke til anvendelse.  

Etter gjeldende barnevernlov kan barneverntjenesten og påtalemyndighetene treffe akuttvedtak. 
Imidlertid fremmes det forslag i NOU 2016:16 om å frata påtalemyndigheten anledningen til å treffe 
akutte vedtak, unntatt ved fare for utnyttelse til menneskehandel. Andre enn disse skal kun kunne 
fattes av barnevernstjenesten leder eller dennes stedfortreder.  

Videre er det forslag i NOU 2016:16 om erstatte ordet «akutt» med «haste» i denne sammenhengen. 
Med bakgrunn i at den nye barnevernloven ikke er vedtatt per i dag benyttes den gamle 
terminologien inntil annen foreligger.  

Ny barnevernlov vil føre til et styrket krav til akuttberedskap i barneverntjenestene i tillegg til en 
rekke andre krav. I akutte situasjoner vil det være snakk om tilgjengelig beredskap med kompetanse 
til å gjøre akuttvurderinger i forbindelse med henvendelser. I st.prp.nr. 1 (2004-2005) – Barne- og 
familiedepartementet som omhandlet de regionale føringene for utvikling av barnevernet var et av 
elementene som ble løftet å redusere andelen akuttplasseringer. Bruken av akuttvedtak, og 
vurderinger i sakene, har vært gjenstand for stadige drøftinger i barneverntjenestene. Det er 
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komplekse beslutninger som skal tas. Beslutningene kan få store konsekvenser for barn og familiene 
deres. Og noe av kritikken fra nasjonalt hold har vært at akuttvedtak benyttes i for stor grad.  

En ser at blant annet akuttberedskap i henhold til nye lovkrav vil kunne synes vanskelig å innfri. 
Spesielt i små kommuner med få ansatte i barneverntjenestene.  

I 2008 var det 58 % av kommunene på landsbasis som ikke hadde organisert beredskap etter 
barneverntjenesten kontortid. I følge SSB i 2013 inngikk flere kommuner interkommunale 
barnevernssamarbeid. Det totale bildet på akuttområdet hadde likevel ikke endret seg vesentlig 
siden 2008 (Bufdir, 2014). I utredningsprosjektet for interkommunalt barnevernssamarbeid i Nord-
Troms har vaktberedskap vært drøftet flere ganger i arbeidsgruppa.  

Forutsetningen for å kunne gjennomføre presentert(e) løsningsforslag er at avtalen er lovlig innenfor 
arbeidsmiljølovens bestemmelser. Forslag til avtale blir oversendt FO og Fagforbundet for 
gjennomgang. 

Etter drøftinger har det blitt fremmet et forslag til akuttberedskap i Nord-Troms kommunene som 
kan gjøre at en ikke trenger å tenke annen omorganisering av tjenestene til eksempelvis 
turnusjobbing.  

 

7.1 Kjøp av akuttberedskap fra andre 

Barnevernlederne har formidlet at de primært vil kjøpe tjenester fra andre. Barnevernleder i Kåfjord 
har ikke deltatt i drøftingene. Barnevernvakt i Alta og Tromsø ble nevnt i den sammenhengen på 
grunn av de geografiske avstandene i regionen. Det er ca. en utrykningstid på 5 timer fra Tromsø til 
Kvænangen som ligger lengst mot nord av samarbeidskommunene.  

Prosjektleder tok kontakt med barneverntjenesten i Alta for å innhente informasjon om hvordan 
deres vaktordning er organisert, og eventuelt innhente kostnadsoverslag for kjøp av tjenester hvis 
det var mulig. Tilbakemeldingen fra enhetsleder for barnevern var at de ikke har barnevernvakt. 
Akuttberedskapen der er organisert ved at enhetsleder er tilgjengelig på telefon fra blant annet 
politiet, og utkaller saksbehandlere ved behov. Det er ikke mulig å kjøpe barnevernvakt-tjenester fra 
Alta.  

Prosjektleder tok kontakt med leder for barnevernvakta i Tromsø for å innhente informasjon om 
hvordan deres vaktordning er organisert, og eventuelt innhente kostnadsoverslag for kjøp av 
tjenester hvis det var mulig. Tilbakemeldingen fra leder for barnevernvakta var at de ikke kan tilby 
denne tjenesten i dag. De har ikke saksbehandlerprogram eksempelvis «Vaktdata» som gjør det 
mulig å tilby tjenester til andre kommuner. Leder for barnevernvakt formidler at hun ikke mener det 
er forsvarlig med en utrykningstid på 5 timer. Videre opplyses det om at de ikke har annen beredskap 
enn at barnevernleder blir kontaktet utenom ordinær kontortid. Barnevernleder utkaller 
saksbehandlere ved behov.  

Ut fra overnevnte kontakt vil det ikke være mulig å kjøpe akuttberedskap tjenester fra andre.  

 

7.2 Akuttberedskap organisert etter vertskommunesamarbeid 

Per i dag er det ansatt 5 barnevernledere fordelt på de 6 kommunene. Dersom en ser for seg et 
interkommunalt barnevernssamarbeid vil det være naturlig å utlyse barnevernlederstilling for denne 
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eksternt. Dersom en tenker faginndelinger vil det være behov for fagledere på de ulike områdene. 
Fagledere bør ha delegert hel- eller begrenset beslutningsmyndighet. 

Barneverntjenesten har et felles telefonnummer til barnevernvakta. Telefon-nummeret gis ut til 
publikum, legges ut på kommunenes hjemmesider og gis til alarmtelefonen for barn og unge.  

10 personer inngår i en bakvaktsordning som rullerer fra uke til uke. Personen som har bakvakt er 
tilgjengelig på oppgitt telefon-nummer utenom ordinær kontortid. Bakvakten har en økonomisk 
godtgjøring på kroner 10.000,- per uke. Det må tas høyde for ytterligere kompensasjon ved høytider 
og ferier ved forhandling av en avtale. Summen må foreligge før en eventuell avtale inngås. 
Bakvakten har vedtaksmyndighet, og har ansvar for i henhold til (KS, 2015-2016): 

 Samarbeidskommunenes operative tjeneste hva angår krise og akutt arbeid etter 
barnevernloven, det vil si i situasjoner som krever umiddelbar bistand fra barnevernet 

 Svar på telefoniske henvendelser til barneverntjenesten 
 Råd og veiledning til lokale instanser når det oppstår behov for å iverksette tiltak fro å ivareta 

barn i en akutt situasjon 
 Oppfølging av barn og unge som er pågrepet av politiet 
 Vitneførsel etter oppdrag som bringe inn for rettslig behandling 
 Beredskap for den nasjonale alarmtelefonen for barn og unge 116 111 

 

Dersom det er nødvendig å utkalle saksbehandlere i de aktuelle kommunene er det bakvaktens 
ansvar. Bakvakten står ansvarlig for vedtaksmyndighet ved eventuelle akuttvedtak. Utkalte 
saksbehandlere vil få 100% overtidsbetaling ved utrykning. Samt utbetaling etter gjeldende regler 
ved overtid i høytider o.a. Bakvakt har samme avtale om overtidsbetaling, og avspasering ved en 
eventuell utrykning.   

Det opprettes en liste over saksbehandlere som vil jobbe akutt i alle samarbeidskommunene. Av 12 
forespurte har 7 per i dag sagt at de kan stå på en ringeliste. Saksbehandlere som inngår i 
beredskapsordningen godtgjøres med en årlig sum på kroner 5000,- uavhengig om de må rykke ut 
eller ikke. Det er bakvaktens ansvar å gjøre vurderinger om hvilke saksbehandlere som rykker ut. Det 
bestemmes ut fra geografisk avstand og annet, samt at oppdrag rulleres på dem på ringelista. 

Det vil være vanskelig å beregne kostnader knyttet til overtidsbetaling for saksbehandlere siden 
antall utrykninger ikke lar seg predikere. Imidlertid vil en bedre faglig forankret siling i 
førstekontakten med tjenestene kunne bidra til færre akuttutrykninger. Og følgelig også være 
kostnadsbesparende. Det viktigste argumentet vil likevel ikke være knyttet opp til økonomi. Det må 
foretas en forholdsmessighetsvurdering, hvor bruk av andre og mindre inngripende tiltak skal 
vurderes. Videre må tiltaket i den konkrete situasjonen vurderes å være til barnets beste, jf. 
Barnekonvensjonen artikkel 3, Grunnloven § 104 andre ledd og Barnevernloven § 4-1.  

I forslag til ny barnevernslov løftes barn til å være rettighetshavere (NOU 206:16). Som en følge av 
denne endringen vil kommunene bli ansvarliggjort for utøving av barnevernstjenester i større grad. 
At kommunene har en robust og velfungerende akuttberedskap kan i den sammenhengen være av 
stor betydning.  

Uten en beregning av overtidsbetaling ved utrykning, og økonomisk kompensasjon ved høytider og 
ferier, vil kostnadene for akuttberedskapen være kroner 555.000,- som fordeles på de seks 
kommunene.  
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Kostnader for akuttberedskap: 

Bakvakt 10.000,- x 52 uker Sum: 520.000,- 
Godtgjøring saksbehandlere 5000,- x 7 (antall på ringeliste) Sum: 35.000,- 
  Sum: 555.000,- 

 

Beregning av overtidsbetaling ved utrykning, avspasering og økonomisk kompensasjon ved høytider 
og ferier er ikke iberegnet. Disse kostnadene vil likevel kunne beregnes til å ligge på omtrent samme 
sum som i dag for kommunene.  

Ved et vertskommunesamarbeid vil det være mulig for dem som inngår i vaktordningen å gå inn på 
saksbehandlerprogrammet «Familia» (som benyttes av alle samarbeidskommunene) og skrive 
notater, innhente nødvendige dokumenter og fatte akuttvedtak etc.  

 

7.3 Akuttberedskap organisert ved samarbeid regulert av samarbeidsavtale – forslaget er 
presentert av barnevernlederne i Kvænangen/Nordreisa, Skjervøy, Storfjord og Lyngen 
07.06.2017: 

Det skal være 2 stykker som har barnevernvakt hver uke, utenom ordinær kontortid, der en er 
stedfortreder for barnevernleder med vedtaksmyndighet. Personene er da fritatt sine ordinære 
arbeidsoppgaver, og jobber kun med barnevernvakt.  

Stedfortreder er ansvarlig for å gjøre vurderinger om situasjonen er av en karakter som krever 
utrykning. Hvis man må rykke ut skal alltid to dra sammen.  

En ser for seg at 20 personer skal inngå i ordningen, og det skal rulleres på disse gjennom hele året.  

Fordeler ved skissert løsning:  

 En risikerer ikke at noen på ringelista ikke kan stille ved akutte situasjoner 

Ulemper ved skissert løsning: 

 Dersom samarbeidet ikke er formalisert gjennom en vertskommune vil ikke saksbehandlere 
ha tilgang til å kunne saksbehandle for andre kommuner i saksbehandlerprogrammet 
«Familia» av hensyn til taushetsplikt. 

 Det er mulig å benytte et eget saksbehandlingsprogram som kalles «Vaktdata». Da må 
samarbeidskommunene gå til innkjøp av programmet. I følge KS (2015-2016) benyttes dette 
av barnevernvakta i Trondheim og Bergen. Det er mulig å produsere rapporter og 
enkeltvedtak på en sikker måte i programmet, og oversende dem til hjemkommune og 
Fylkesnemnda for barnevern og sosiale saker.  

Prosjektleder har ikke innhentet kostnadsoverslag på å ta i bruk «Vaktdata» på grunn av at forslaget 
nylig ble fremmet. Det er av samme grunn ikke gjort beregninger av overtidsbetalinger, hva det 
eventuelt har å si for ordinær bemanningssituasjon og annet. Innhenting skjer fortløpende dersom 
det er aktuelt for samarbeidskommunene.  
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8.0 Personalmessige konsekvenser vertskommunesamarbeid 

Prosjektleder har tatt utgangspunkt i prosjektrapporten som er utarbeidet for Vesterålen 
interkommunale barnevern. Det må tas høyde noen lokale tilpassinger, blant annet med tanke på at 
det ikke er aktuelt med total samlokalisering i Nord-Troms.  

Det vil være beskjedne personalmessige konsekvenser ved skissert samarbeid. De største endringene 
vil være:  

 Forhold til ledelse (flere ansatte under leder, større fysisk avstand til leder).  
 Omplassering av ledere. Barnevernlederstillingen anbefales utlyst eksternt.  
 Mindre endringer på lønningsvilkår. Sikringsregelen i HTA legges til grunn slik at ingen 

kommer ut med dårligere lønn enn i dag.  
 Endret reisemønster. Dersom lyd/bilde tas i bruk i større grad enn i dag, kan det faktisk 

medføre redusert reisetid. Det antas likevel en økning i reisetid i en innkjøringsfase. Den 
enkelte ansatte/leder må selv vurdere når det er hensiktsmessig å bruke 
videokonferanseutstyr.  

 Større grad av spesialisering på innsatsområder (undersøkelse/tiltak). 
 Mindre kompetansetiltak for å tilpasse seg ny organisering og arbeidsfordeling.  

 

8.1 Oppmøte sted, lønn og kjøreordninger 

Som nevnt vil de fleste ha oppmøtested som i dag. Etter anbefalinger fra (KS i Isaksen, 2010) foreslås 
det at det utarbeides arbeidsavtaler hvor det stadfestes at alle ansatte har hele regionen som 
arbeidssted, med nærmere spesifisering (på adresse) hvor de ulike arbeidsstedene kan være. Alle 
ansatte må tegne ny arbeidsavtale ved overdragelse til valgt vertskommune. Argumentet for en 
relativt vid definisjon av arbeidssted er arbeidsgivers mulighet til å kunne nytte de ansatte på ulike 
steder til ulike tider, ut fra den enkeltes kompetanse og arbeidsgivers behov. Samtidig vil det være 
økonomisk gunstig for arbeidsgiver at man ikke snevrer inn på begrepet arbeidssted, da det vil kunne 
utløse relativt store kostnader på kjøregodtgjørelse. Arbeidsgiver følger derfor prinsippet om at det 
er den ansattes plikt å komme seg på jobb, uansett hvor jobben måtte være. En forutsetning for å 
kunne gjøre en slik endring i arbeidsavtalen er at de ansatte kan velge å reservere seg mot å la seg 
overdra til annen virksomhet.  

Det bemerkes at videre forhandlinger/drøftinger etter at trinn 1 er gjennomført, må avgjøre om 
arbeidsgiver skal gå inn på overgangsordninger som kompenserer for økt kjøretid for å komme seg 
til/fra jobb. Mulige kompensasjonsordninger som vil være grunnlag for videre drøftinger kan være: 

 Hel eller delvis kjøring i arbeidstiden for en nærmere bestemt periode. 
 Kilometergodtgjørelse etter en avtalt sats. 
 Et avtalt månedlig beløp for en nærmere bestemt periode. 
 En avtalt engangsutbetaling.  

 

Det har som nevnt innledningsvis vært vanskelig å få et god nok kartlegging av driftskostnader for 
barnevern i alle kommunene blant annet på grunn av arbeidsgruppas sammensetning. 
Utgangspunktet for lønnskostnader presenteres derfor ut fra tabell for gjennomsnittslønn funnet på 
SSB (2017) utdanning.no. Denne tar ikke hensyn til ansenitet.  
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Yrke Sektor Gjennomsnittslønn 
Leder av omsorgstjenester for 
barn (heltid) 

Kommunal Kroner 590.400,- 

Rådgivere innen sosiale fagfelt 
(heltid) 

Kommunal Kroner 466.800,- 

 

Noen av kommunene har en rekke særordninger. Eksempelvis er det lagt til at ansatte lønnes med 8 
år ansenitet ved oppstart selv om de ikke har opparbeidet seg det, kompensasjon for tilgjengelighet 
ved ekstra fridager etc.  

Ved et samarbeid organisert etter vertskommunemodell bør lønnsnivået harmoniseres gjennom 
lokale lønnsforhandlinger, eventuell særskilte forhandlinger.  

 

9.0 Interkommunalt barnevernsamarbeid etter kommuneloven § 27 

Dersom samarbeidet skal være utfra en samarbeidsavtale vil barneverntjenestene være organisert 
som i dag, men samarbeider om aktuelle områder. Barnevernleder er ansvarlig for driften av 
tjenesten på vegne av kommunen som i dag.  

Forslag fra barnevernlederne som deltok på arbeidsgruppemøtet 07.06.17 er at kommunesamarbeid 
etter kommuneloven § 27 utredes ytterligere. De formidler at de vil drøfte et eventuelt samarbeid 
ytterligere og at det er for tidlig i prosessen å beslutte noe.  

I forhold til felles tiltaksbank er forslaget fra barnevernlederne at alle kommunene går inn med en 
felles sum til å opparbeide- og videreutvikle tiltakene. En ser for seg at det skal være en ekstern 
koordinator/fagutvikler som skal være ansvarlig for jobben. Finansieringen skal skje ved at hver 
kommune avser en saksbehandler som inngår i tiltaksbanken. Midler søkes fra fylkesmannen og det 
vil være behov for å ansette noen årsverk i oppstart.  

Barnevernleder i Nordreisa formidler at flertallet av de ansatte er imot et vertskommunesamarbeid. 
De ønsker å iverksette samarbeid ut fra en samarbeidsavtale som omhandler felles tiltaksbank, 
barnevernvakt og fagutvikling. Barnevernleder formidler at motivasjon for samarbeidsplattform har 
endret seg for flertallet av de ansatte siden oppstart av prosjektet. Hun formidler at det kan være 
utfordrende ved at det ikke er en overordnet leder ved denne type samarbeid.  

Barnevernleder på Skjervøy formidler at flertallet av de ansatte vil samarbeide om felles tiltaksbank 
og kompetanseheving. De ønsker å iverksette et samarbeid av denne karakteren raskt. 
Barnevernleder formidler at hun ser bakdelen med at et slikt samarbeid kan bli lite forpliktende, og 
at ingen styrer det. Risikoen er at kommunene trekker seg fra avtalen dersom noe de ikke ønsker blir 
foreslått av andre i samarbeidet.  

Barnevernleder i Storfjord formidler at kommunene må drive opplæring uavhengig av hvordan det 
skal finansieres. En er nødt til å ha to som kan samme tiltak i felles tiltaksbank for å redusere 
sårbarheten ved for eksempel sykdom. Hun formidler at en er nødt til å opprettholde 
konsulentvirksomhet uansett i barneverntjenestene på grunn av sakenes karakter. Videre at de har 
erfart at det er utfordrende med avstander og vil derfor ikke sende ansatte over kommunegrensene.  

Barnevernleder i Lyngen formidler at det virker utfordrende med en stor tjeneste, men at det må 
være mulig å få til et samarbeid uansett.  
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Prosjektleder ser det utfordrende å komme med et godt forslag til finansiering ved et samarbeid av 
denne karakteren. Slik det kan se ut vil det bety at en i utformingen av en eventuell samarbeidsavtale 
etter kommuneloven § 27 må beregnes kostnader fortløpende. Ut fra hva det er aktuelt å 
samarbeide om.  

Barnevernfeltet er et stort og komplekst fagfelt. Slik prosjektleder vurderer det vil det være svært 
utfordrende om ikke umulig å utrede alle måter en kan løse de kommunale kravene i utførelsen av 
tjenesten. Derfor vil det være hensiktsmessig at kommunene bestemmer seg for hvilke 
samarbeidsformer som eventuelt er mulig å få til rent praktisk i forkant av en eventuell videre 
utredning.  

 

10.0 Barnevernlederne i Nord-Troms sitt forslag 

Med bakgrunn i at utredningsarbeidet av et samarbeid etter kommuneloven § 27 kom sent i gang i 
prosjektperioden, og at prosjektleder fikk innspill om at ikke alle følte at deres syn hadde kommet 
godt nok frem, ble forslag til samarbeid delegerte til barnevernlederne. Nedenfor presenteres 
forslaget prosjektleder fikk oversendt fra arbeidsgruppa 28.08.2017: 

 

Forslag til innhold og form i samarbeid om barneverntjenester etter kml § 27 

Referat barnevernledermøte 14.08.17 

Tilstede: Sandra Larsen (Kåfjord), Mette Ø. Bless (Skjervøy), Lisa Løkkemo (Nordreisa, Kvænangen), 
Ann-Britt Holmen (Storfjord) og Tone Mortensen (Lyngen) 

Sak 1. Akuttberedskap – kommentarer til beskrivelse i prosjektplanen 

Opprinnelig forslag om at det skulle være en på vakt, fravikes, og vi ønsker å begrunne nærmere 
hvorfor vi har kommet frem til at det må være to på vakt samtidig;  

 Sikre rettssikkerheten for klienter og tjenester 
 Kunne ha en å drøfte saken med, mer faglig forsvarlig 
 Trygger og sikrer personale at det er to ved utrykning, slik vi praktiserer på dagtid 
 Store geografiske områder som skal dekkes opp (oppsatt turnus må ta hensyn til geografi) 
 Forhindre belastninger, utbrenthet og turnover i tjenestene – ved at man ikke blir satt inn et 

ansvar man ikke opplever å mestre, for eksempel nyansatte  
 Det er ikke alle som pr. i dag blir tildelt akutt-/stedfortredermyndighet, man skal være vurdert 

personlig egnet. Denne ordningen innebærer at 10 blir tildelt akuttmyndighet, og vil være 
mer praktisk gjennomførbar. 

Opprinnelig forslag med en på jobb og en eksisterende ringeliste, blir for sårbart. Det vil kunne ta tid å 
få nr. 2 på plass i og med at det vil være mulighet for å takke nei dersom en blir kontaktet. Videre vil 
det ikke føre til en reell forbedring av fordeling av byrden, da saksbehandlere vil ha anledning til å si 
nei til utrykning men samtidig motta kompensasjon. En slik ordning som – slik som i dag – appellerer 
til den enkeltes ansvarsfølelse vil kunne oppleves urettferdig. 

Akuttberedskap organiseres og ledes av koordinator for ressursgruppe, ved samarbeid etter kml § 27. 
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Sak 2. Samarbeid etter kommuneloven §27. 

Innledning 

I arbeidsgruppemøte den 26/7-17 fikk barnevernlederne i oppdrag av prosjektleder selv å drøfte og 
utdype nærmere innhold i og begrunnelser for en eventuell samarbeidsavtale etter Kommuneloven 
(kml) § 27, som deretter vedlegges prosjektplanen som utarbeides ihht. mandatet for prosjektet. 

De fleste barnevernlederne – om ikke alle - mener at et samarbeid etter kml § 27 er å foretrekke i 
første fase av et interkommunalt samarbeid, dette i likhet med de fleste saksbehandlerne. Samarbeid 
etter § 27 ivaretar i større grad det mange ansatte har pekt på som viktig; å ikke bli ufrivillig 
omplassert i annen kommune, ikke bli belastet med unødige omstillinger, ikke bruke for mye tid og 
ressurser på kjøring, ivareta/opprettholde det tverrfaglige samarbeidet i egen kommune, samtidig 
råder en anerkjennelse av at det er behov for faglig interkommunalt samarbeid på enkelte områder. 

Våre hovedbegrunnelser for et avgrenset samarbeid er at det minsker risikoen for redusert 
tilgjengelighet og tilstedeværelse i egen kommune, ved at ansatte ikke blir omplassert eller i for stor 
grad må utføre oppgaver i andre kommuner, for eksempel dersom andre har høyt sykefravær. Det 
vurderes at i flere saksfaser, som i arbeidet med meldinger, undersøkelser, lettere tiltaksarbeid og 
oppfølging av egne fosterbarn - kan den enkelte kommune greit og mest effektivt håndtere dette selv, 
og der egen styringsrett av tjenesten er ivaretatt.  

Videre mener vi det er viktig å få formidlet at enkelte kommuner i samarbeidet en tid har vært i en 
belastet og sårbar situasjon preget av mange omstillinger, og det vurderes at det i tillegg nå å 
pålegge de ansatte så omfattende endringer som et samarbeid etter kml § 28 vil medføre, ikke vil 
være heldig av personalhensyn. Spesielt er det pekt på konkrete forhold som skaper mye usikkerhet 
og som mange ansatte ikke oppfatter tilstrekkelig avklart, som kontorfasiliteter og oppmøtested.  

En målsetning bak et interkommunalt samarbeid er å lette rekrutteringen av fagpersoner til 
tjenesten(e). Det vurderes at denne utfordringen ikke uten videre løses ved å bli en større tjeneste 
(§28) over et så stort geografisk område, såfremt man fremdeles skal ha samme antall ansatte med 
oppmøte/hovedsete i de respektive kommuner tilsvarende i dag. Så lenge det i prosjektperioden ikke 
er rom for å få bedre klarlagt om det er aktuelt eller finnes tilstrekkelige kontorfasiliteter for å huse et 
større samlet miljø - eller til å tilby kontor/oppmøte i kommuner hvor det erfaringsvis er enklere å 
rekruttere fagfolk eller hvor folk bor/ønsker å bosette seg, må en ta for gitt at det er også fremover 
blir å være samme antall ansatte med oppmøte i de ulike kommunene. Der er dermed vanskelig å se 
for seg at et samarbeid etter kml § 28 automatisk vil bidra til bedre rekruttering av nødvendig 
kompetanse ute i våre småkommuner. 

Samtidig anerkjennes at det på enkelte områder anses faglig helt nødvendig å samarbeide, for å 
kunne imøtekomme økte krav til kommunene, slik som beskrevet i mandatet for prosjektet. Det 
anbefales derfor ut fra ovennevnte først å prøve ut et avgrenset samarbeid, før en etter evaluering 
gjør en ny vurdering av om det deretter vil være best å utvide samarbeidet til en interkommunal 
tjeneste etter kml § 28. 

Ved å starte med et avgrenset samarbeid tar en også hensyn til at det eksisterer ulike kulturer i 
kommunene og tjenestene, og der en får bedre tid til å bli kjent med hverandre og kulturen, noe 
erfaringer fra sammenslåing av ulike tjenester er dokumentert at er en av flere sentrale 
suksessfaktorer. 

 
Sak 2. Innhold i samarbeid etter kommuneloven §27. 
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Dersom det skulle bli aktuelt å etablere interkommunalt samarbeid på enkelte områder, etter 
Kommuneloven § 27, ser barnevernlederne for seg følgende form og innhold. 

Vi ser for oss at dette samarbeidet ledes av en leder(teamleder) /koordinator, og vil bestå av ressurser 
omfordelt fra kommunene/tjenestene. Gruppa skal ha det overordnede ansvaret for å etablere og 
styrke et fagmiljø innenfor ulike retninger, og jobbe faglig utadrettet i kommunene. Det bør være en 
ansvarsperson innenfor de ulike områdene. En ser nytte i å samarbeide om planlegging og 
gjennomføring av kompetanseheving på ulike områder i regi av ressursgruppa. Koordinator/leder skal 
ha ansvar for koordinering av arbeidet i gruppa. For eksempel ansvar for å fordele oppgaver etter 
bestilling fra kommunene, for å søke midler til opplæring, finne egnede opplæringsarenaer, arrangere 
opplæring m.v. Gruppa skal ha oversikt over ressursene i alle kommunene som inngår i samarbeidet. 
Koordinator har videre ansvar for organisering av akuttberedskapen i kommunene. 
 

Samarbeidet etter kml §27 vil omhandle følgende områder: 

1. Akuttberedskap: 
Henviser her til prosjektplanen, samt til kommentarer under sak 1) i dette referatet. 

 
2. Kompetanseheving 

- Felles dataløsning/kursing 
- Kompetanseutvikling, herunder søke midler til kompetansetiltak jf. nye krav til den 

kommunale barneverntjenesten (som utføres av ressursgruppa, sbh. i kommunen og av lokale 
samarbeidspartnere på lavterskelnivå) 

- Kartleggingsmetoder, undersøkelsesarbeid (som utføres av sbh. i kommunen) 
 

3. Ressursgruppe (ressursteam, tiltaksteam) 
Teamet må inneha følgende kompetanse, der tiltak bestilles av saksbehandler i kommunene; 
- Vold, sinnemestring, kartlegging og behandling 
- Foreldreveiledning (ICDP, PMTO, De utrolige årene, COS-P Virginiamodellen, og evt. andre 

program etter sentrale føringer for hjelpetiltbud i kommunene) 
- Familieråd (koordinatorer) 
- Rus og rusmestring (herunder styrke samarbeidet med rus- og psykisk helse tjenesten med 

fokus på barneperspektivet/barneansvarlig) 

Teamet samarbeider med andre faggrupper i kommunene som bør inneha samme kompetanse, 
og det skal foretas vurdering om tiltaket tilbys av andre utenfor bvtj. 

4. Tilsyn i fosterhjem 
- Oppfølging av tilsyn. Er i noen kommuner lagt utenfor barneverntjenesten. Vurdere om dette 

skal inn i interkommunal gruppe, ved å; 
- Utføre tilsyn i fosterhjem / ansatte i ressursgruppa er tilsynspersoner for fosterbarn i 

hverandres kommuner. Man kan ikke utføre tilsyn for den barneverntjenesten man er ansatt 
i, må ha en uavhengig rolle. 
(Eller rekruttering og opplæring av tilsynspersoner) 

- Kontroll og oppfølging (rapportering) av tilsynskrav utføres av den kommunale 
barneverntjenesten slik som i dag (av tilsynskommunen/fosterhjemskommunen).  
 

5. Veiledning (personal og oppdragstakere) 
- Kollegaveiledning  
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- Veiledning oppdragstakere (fosterhjem, besøkshjem, tilsynspersoner, miljøarbeidere) 
- Bistå med rekruttering og opplæring av oppdragstakere 
 

6. Særlige utfordringer i små kommuner  

Habilitet; Ved inhabilitet håndteres disse sakene slik som i dag, men hvor det vil være naturlig å 
spørre og anbefale kommuner i samarbeidet om oppnevning av settekommune, der det er etter 
søknad innvilges av Fylkesmannen. 

Sårbarhet ved fravær; Det vurderes at styrking av kompetanse og det å inngå i et større faglig 
samarbeid slik som forespeilet i dette samarbeidet, gir økt trygghet, og vil kunne bidra til å forebygge 
og redusere sykefravær som henger sammen med en slik arbeidsbelastning. Felles akuttberedskap 
bidrar også med å redusere sårbarheten i de små kommunene. 

 

Kostnadsfordeling og ansettelsesforhold ressursgruppe 

Det bør søkes om midler fra Fylkesmannen til opprettelse av en ny interkommunal stilling, og der det 
stilles krav om kvalifikasjon som til barnevernlederstilling 

Vi ser for oss en fordelings-nøkkel der 30 % av saksbehandler ressursene i hver kommunene (eller 
fordeling etter innbyggertall) omfordeles fra barneverntjenesten til ressursgruppa. (Tiltakskostnader 
faktureres kommunene for faktisk bruk av tiltak/timer). 

Man forblir ansatt i den kommunen man er ansatt i pr. i dag, og underordnet dagens barnevernleder, 
mens oppgaver koordineres av teamleder/koordinator. Følger vanlig arbeidstidsreglement for de som 
jobber i gruppa. Flexitidsreglement og overtid utover ordinær arbeidstid. Må påberegne høy 
fleksibilitet, da det ofte er helt nødvendig at veiledning foregår ute i hjemmene når barn og familier er 
hjemme. (Mulig annet arbeidstidsreglement bør vurderes, i dag benyttes konsulenter og 
miljøarbeidere også nettopp pga. større fleksibilitet). 

Ansatte som utfører oppgaver i ressursgruppa inngår også i felles akuttberedskap. 

Forutsetter tilgang på leasingbiler for å utføre oppdrag på tvers av kommuner. 

IKT 

Forutsetter felles IKT-samarbeid på barnevern-området, der 5 av 6 kommuner er tilknyttet 
datasenteret i Olderdalen. Lyngen kommune er ikke med i dette pr d.d., men alle kommuner benytter 
samme fagprogram Familia. 

 

Oppsummert ser vi følgende fordeler med samarbeid etter § 27: 

 Beholder styringsretten i egen kommune og tjeneste. 
 Sikre tilstedeværelse i egen kommune. 
 Legger til rette for at kompetanse tilføres og opprettholdes i egen kommune. 
 Større fagmiljø ut i kommunene 
 Mindre ressursbruk, kjøring. 
 Sikre kontinuitet og gjennomføring av kompetanseheving. 
 Forhindrer turn-over. 
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Ulemper med slikt samarbeid går vi ut fra vil bli bedre belyst i risikoanalysen som skal utføres i 
prosjektet. 

 

11.0 ROS-analyse 

ROS-analyse står for risiko- og sårbarhetsanalyse, og er i hovedsak en kvalitativ risikovurdering, 
bygget på faglig skjønn og erfaring. Det har vist seg å være et effektivt verktøy for å definere 
forbedringsområder. I gjennomføringen av ROS-analysen kartlegges sannsynlighet og konsekvenser 
av uønskede hendelser. Deretter ser en på prioriterte risikoområder og planlegger tiltak for å 
forhindre dem eller redusere konsekvensen av dem dersom de skulle oppstå (Brudvik, 2010).  

Enkelt forklart skisseres risiko, i matriser, etter utført analyse. Grønt utgjør lav risiko, gult utgjør 
middels risiko og rødt utgjør høy risiko. ROS-analysen i prosjektet tok utgangspunkt i dagens 
situasjon i barneverntjenestene sett opp mot samarbeid regulert av kommuneloven §§ 27 og 28. 
Deltakere var representant fra hver barneverntjeneste (i hovedsak barnevernledere) i Nord-Troms, 
representant fra Fagforbundet, representant fra FO og representant fra Landsforeningen for 
barnevernsbarn under veiledning fra Karin Karlsen førstekonsulent/beredskapsrådgiver i Kåfjord. 
Prosjektleder har ikke deltatt aktivt inn i ROS-analysen, men har vært tilgjengelig for avklaringer og 
annet etter ønske fra representantene. Analysen vedlegges i sin helhet sammen med referat (se 
vedlegg 4).  

Oppsummert ser en at samarbeid på tvers av kommunegrensene alene ikke reduserer risikoen. I det 
tiltak (som beskrevet i prosjektplanen og av deltakerne i gjennomført analyse) legges inn reduseres 
risikoen. Ut fra presentert ROS-analyse viser i all hovedsak at interkommunalt barnevernsamarbeid 
reduserer risiko sammenlignet med dagens situasjon. Det er en høyere andel risiko som blir redusert 
ved et vertskommunesamarbeid etter kommuneloven § 28 sammenlignet med et samarbeid etter 
kommuneloven § 27 utfra gjennomført analyse.  

Førstekonsulent i Kåfjord skriver blant annet i forbindelse med gjennomført analyse av 
kommuneloven § 28: 

 Habilitet: Ved tiltak som å kunne skifte saksbehandler fra et arbeidssted til et annet, og når 
leder er inhabil må det vurderes side/overordnet alternativ (settkommune) så gikk habilitet 
(241) fra rødt til grønt. 
Ved samarbeid etter kommunelovens § 27 er antall ledere en risiko som ikke kan reduseres 
ved å legge inn tiltak. Ved samarbeid etter kommunelovens § 28 er det kun én 
barnevernleder som innehar beslutningsmyndighet og må svare for habilitetskrav etter 
loven.  
 

 Kompetanse. Med tiltak som kartlegging av kompetanse, utarbeide kompetanseplan, 
økonomi til gjennomføring av kompetanseheving, rekruttere spisskompetanse, har 
brukererfaring med i det løpende arbeid samt ha en koordinator som har oversikt over 
tilgjengelige ressurser så gikk også dette punktet fra rødt til grønt.  
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12.0 Oppsummering og anbefaling   

Utredningsarbeidet har forsøkt å ta høyde for alle sidene ved et interkommunalt 
barnevernsamarbeid. Som nevnt er barnevern et stort og komplekst arbeidsfelt som stadig er i 
endring  

Slik prosjektleder ser det vil utfordringer ved et samarbeid etter kommuneloven § 27 være at det 
ikke er avklart hvem som er ansvarlig for å koordinere et samarbeid innenfor enkeltområder. 
Tilbakemeldingene fra barnevernlederne har vært at de opplever det som utfordrende med 
prosjektarbeid i tillegg til andre pålagte arbeidsoppgaver. Det har ikke vært satt av ekstra ressurser til 
dem i forbindelse med prosjektet, og de har formidlet at det har vært utfordrende kapasitets- og 
tidsmessig. En vil med letthet kunne se at dette kan bli alternativet ved utformingen ved et 
samarbeid innenfor enkeltområder. Prosjektleder anbefaler derfor at det oppnevnes en koordinator 
til å implementere et samarbeid utformet etter kommuneloven § 27 hvis det er løsningen 
samarbeidskommunene bestemmer seg for. Hver kommune vil være ansvarlig for driften av «sin» 
barneverntjeneste, og de beholder råderett over sin tjeneste. Samtidig som de har forpliktet seg til et 
samarbeid etter gjeldende avtale om enkelte områder. Det kan føre til at samarbeidet ikke blir som 
tenkt fordi en eller flere kommune(r) ikke ønsker samarbeid om anliggender i ettertid. En 
samarbeidsavtale vil således ikke være like forpliktende, og det kan oppstå uenighet som igjen kan 
medføre utfordringer for driften av tjenestene.  

Etter gjennomført ROS-analyse av utredningsarbeidet viser resultatene at risiko reduseres gjennom 
tiltakene som legges inn uavhengig av samarbeidsform. Som det har vært problematisert i 
prosjektplanen bekrefter også analysen at risikoen reduseres mest gjennom å samarbeide etter 
kommunelovens § 28. Da spesielt med tanke på habilitet, og tilgang til personell som gjør at lovkrav 
blir ivaretatt uavhengig av sykemeldinger og fravær i forbindelse med kompetanseheving i alle 
tjenestene.  

Når det gjelder akuttberedskap i barneverntjenestene peker alle føringer på at det ikke er 
tilstrekkelig i noen av Nord-Troms kommunene slik det er organisert i dag. I gjennomført ROS-analyse 
viser tiltakene at risiko (som ved dagens situasjon) vil reduseres uavhengig av samarbeidsform. 
Prosjektleder vil påpeke at de som har deltatt på ROS-analyse har formidlet at de ikke har vurdert 
økonomi. Som nevnt tidligere vil et samarbeid etter kommuneloven § 27 medføre at kommunene må 
gå til innkjøp av et program som heter «Vaktdata» for å kunne saksbehandle i akutte situasjoner. 
Dersom myndighet ikke blir overdratt til en eventuell vertskommune vil beslutningsmyndighet bli 
delegert til en ansatt i en annen kommune enn sin hjemkommune, og saksbehandlere vil ikke ha 
tilgang til å kunne saksbehandle i det programmet vi benytter i dag fordi de ikke har lov til å få tilgang 
til andre kommuners barn. 

I barnevernledernes skriv som førte til at prosjektet ble iverksatt fremheves det at de ikke så for seg 
en sammenslåing av tjenestene, men et samarbeid om deler av tjenesten. Barnevernledere og 
ansatte som ikke er motivert for et samarbeid med en vertskommune kan i seg selv medføre en 
risiko, og vil således kunne slå negativt ut for presentert løsning etter kommuneloven § 28 for mulig 
samarbeid.    

Imidlertid ser en at en rekke utfordringer ikke vil la seg løse ved å samarbeide ut fra en avtale. Som 
nevnt tidligere vil det bli lite forpliktende for kommunene, og de ulike tjenestene kan når som helst 
trekke seg ut av samarbeidet. Dette er likevel ikke hovedutfordringene slik prosjektleder ser det. De 
største utfordringene som kan trekkes frem her vil være knyttet til at habilitetsspørsmål, og at 
sårbarheten ved fravær ikke løses gjennom et samarbeid etter kommuneloven § 27, samt små 
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fagmiljø der saker ikke drøftes i tilstrekkelig grad. Dersom kommunene skal gjennomføre felles 
kompetanseheving og bygge opp en tiltaksbank vil det medføre økte økonomiske bevilgninger fra 
kommunene. Samtidig som det representerer en sårbarhet ved at det blir færre igjen til å utføre 
kjerneoppgavene kommunene er pålagt etter loven dersom hver tjeneste skal avse prosentvise 
årsverk inn i en tiltaksbank.   

Ved et samarbeid etter kommuneloven § 27 forblir arbeidsgiveransvaret og beslutningsmyndighet 
som i dag. Dersom samarbeid etter kommuneloven § 28 er det kommunene velger vil ovennevnte bli 
overdratt til en vertskommune. Prosjektleder ser at det er utfordringer knyttet til at de ansatte har 
ulike ordninger knyttet til arbeidstidsbestemmelser og ulike avtaler for kjøring i arbeidstid. Dersom 
kommunene skal utforme en samarbeidsavtale vil ovennevnte kunne ha betydning for de ansatte, og 
det kan oppleves som ulikt mellom kommunene i utførselen av samme jobb. Dersom en koordinator 
blir ansvarlig for utformingen av hvordan et samarbeid etter avtale skal være vil ikke denne personen 
ha myndighet til å fatte beslutninger. Hver kommune er forpliktet for ivaretakelsen av «sine» 
ansatte, og det er ingen klar ansvarsfordeling på hvem som kan avgjøre hva. Dette kan representere 
utfordringer for hvordan daglig drift skal foregå. Noe som i neste omgang kan medføre uklart mandat 
for de ansatte.   

I saksfremlegg av mars 2014 skrev barnevernlederne at de ikke så for seg en sammenslåing av 
tjenestene, men samarbeid om deler av driften. I utredningsfasen har det fremkommet tvil omkring 
et vertskommunesamarbeid fra flere ansatte i barneverntjenestene i Nord-Troms. Spesielt fremheves 
avstander og økt reisevirksomhet som utfordrende. Økte avstander har vært forsøkt tatt hensyn til i 
utformingen av forslag til organisering av et vertskommunesamarbeid. Som nevnt tidligere skal alle 
kontorene være bemannet, og saksbehandlerne skal i hovedsak arbeide i «egen» kommune dersom 
det ikke er snakk om behov for økt kapasitet i de andre kommunene i perioder (for eksempel ved 
sykemeldinger, inhabilitet, videreutdanninger og annet). De som vil kunne få økt reisevirksomhet 
utfra presentert forslag vil være barnevernleder, eventuell fagleder og teamledere. Det er lagt opp til 
at disse funksjonene skal være synlige og tilgjengelige i alle kommunene. Videre er det lagt opp til økt 
reisevirksomhet for dem som inngår i tiltaksbanken. Det er lagt opp til at de skal arbeide på oppdrag 
fra alle barnevernskontorene i samarbeidet. På den ene siden vil det bety lengre strekninger for dem. 
På den andre siden fritas disse ansatte for saksbehandlingen som de utfører i dag, og kan dermed 
planlegge arbeidsdagene sine på en annen måte enn i dag. I denne sammenhengen er det også viktig 
å påpeke det faktum at de ansatte som inngår i tiltaksbanken vil få økt kompetanse i form av 
kursinger og videreutdanninger i ulike metoder. Noe som i seg selv kan ansees å være en 
kompensasjon.  

Prosjektleder mener ikke at usikkerhet og utfordringer knyttet til samarbeid etter kommuneloven § 
28 skal underkommuniseres. Likevel er vurderingen at de økte kravene barneverntjenestene står 
ovenfor i dag og fremover vurderes kan være vanskelig å innfri ved et samarbeid etter 
kommuneloven § 27. Da vil tjenestene i prinsippet fungere som i dag, men vil kunne løse manglende 
tilgang på tiltak og akuttberedskap i fellesskap.  

Dersom kommunene velger å løse dagens utfordringer ved å legge driften av barnevern til en 
vertskommune er det viktig at funn fra forskning på andre samarbeid vektlegges. Et av hovedfunnene 
i flere evalueringer er som nevnt at i noen samarbeid har det blitt brukt for lite tid fra samarbeidet 
ble besluttet til oppstart. Noe som har medført at blant annet ulike kulturene, arbeidsmetodene etc. 
hos tjenestene representerte utfordringer i samarbeidet.  

Innledningsvis i rapporten ble det fokusert på at økonomi ikke bør være et argument for samarbeid i 
seg selv. Det er likevel viktig å påpeke at dersom kommunene skal samarbeide etter kommuneloven 
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§ 28 vil det representere mer kostnader ved oppstart. Imidlertid viser evalueringene fra andre 
samarbeid økt innsikt i hvordan pengene kom brukerne til gode, og en mulig innsparing på sikt.   

Uavhengig av hva kommunene beslutter på vegne av sin barneverntjeneste anses det som positivt at 
kommunene ser på muligheter for samarbeid. Prosjektleder mener at det i seg selv er et viktig bidrag 
for å ivareta rettsikkerheten og hverdagen til de mest sårbare barna, ungdommene og familiene 
deres. Prosjektleder vil presisere understrekningen fra Barne-, ungdoms- og 
likestillingsdepartementet om at det er kommunens øverste administrative og politiske ledelse som 
har det overordnede ansvaret for at kommunen oppfyller sine lovpålagte oppgaver etter 
barnevernloven.  

Gjennom arbeidet med prosjektet har det på den ene siden fremkommet tvil om å inngå i et mer fast 
og forpliktende samarbeid som skissert forslag til organisering med en vertskommune er. På den 
andre siden har det vært et sterkt ønske fra barnevernlederne om å innfri de utfordringene de står 
ovenfor i barnevernsektoren. Det har blitt formidlet et ønske om en form for «mellomløsning» med 
en samarbeidsavtale regulert av kommuneloven § 27. Prosjektleder ser med letthet at en omlegging 
av dagens struktur vekker tvil hos de ansatte i barneverntjenestene siden det vil bety en endring i 
deres arbeidssituasjon, selv om det har vært tydelig kommunisert at alle kommuners kontorer skal 
være bemannet. Imidlertid viser evalueringer, forskning og andres erfaringer at der kommuner i 
vertskommunesamarbeid har brukt tid og ressurser før oppstart av samarbeidet gode resultater. 
Prosjektleder har underveis i prosessen også vært i tvil om et samarbeid på tvers av kommunene kan 
fungere i praksis med tanke på dagens barnevernledere, og andre, som har ytret sin tvil. Etter en 
nøyere gjennomgang av hovedtrekkene i innsamlet materiale og vurderinger gjort kring dette, samt 
gjennomført ROS-analyse er likevel prosjektleders klare anbefaling at kommunene i Nord-Troms 
inngår i et vertskommunesamarbeid jf. kommuneloven § 28. Det har tegnet seg et tydelig bilde av at 
det ikke vil være mulig å gjennomføre et samarbeid ut fra en samarbeidsavtale som skissert uten 
store kostnader for kommunene. I seg selv er overnevnte et risikomoment. Utslagsgivende for 
prosjektleders vurderinger er likevel ikke slunken kommuneøkonomi. En samarbeidsavtale vil være 
lite forpliktende for tjenestene, og det vil være utydelig hvem som bli ansvarlig for hva. Dersom en 
avtale skal være samarbeidsformen vekker det spørsmål om ikke kommunene heller skal møte 
barneverntjenestenes utfordringer som i dag, med deres lokale tilpasninger. Nord-Troms har 
tidligere hatt samarbeid regulert ut fra avtaler som ikke har fungert i praksis med det resultat at 
kommuner i samarbeidet har trukket seg ut.  

Barna, ungdommene og familiene som kommer i kontakt med barnevernet er oftest i en sårbar 
situasjon, og er prisgitt at barnvernansatte utfører jobben på en måte som gjør at de får innfridd krav 
om rettsikkerhet og gode tiltak. Som nevnt står kommunene ovenfor store utfordringer knyttet til 
fremtidens barnevern, og nye krav til måten å se på barneverntjenesten som etat og deres utøvelse 
av mandatet de er gitt. Prosjektleders avsluttende kommentar vil derfor være den samme som når 
mennesker som vet om utredningsarbeidet som har pågått i Nord-Troms har spurt om hva 
anbefalingen blir: «Hvis jeg ser bort fra tvil fra de ansatte og kun skal tenke på barna, ungdommene 
og familiene sitt beste, er vertskommunesamarbeid å anbefale».  
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2 Innledning 

 

Nord-Troms kommunene Lyngen, Storfjord, Kåfjord, Skjervøy, Nordreisa og Kvænangen 

gjennomførte i 2017 en utredning om organisering og iverksettelse av et barnevernssamarbeid 

i regionen.  Konklusjonen i prosjektrapporten var at regionen ikke var klar for en fullstendig 

sammenslåing av barnevernstjenesten.   

Det har imidlertid utpekt seg et behov for et tettere samarbeid innen akuttberedskap.  Dette er 

underbygget av at flere av kommunene i Nord-Troms hver for seg ikke har en akuttberedskap 

som svarer til dagens krav. Kravet til kommunene innebærer at de har en formalisert og 

forsvarlig vaktordning som ivaretar behovet for akuttberedskap også utenom ordinær 

arbeidstid. Ressurssituasjonen i Nord-Troms kommunene innen barnevernet, tilsier at det er 

krevende å oppfylle kravet til akutt beredskap utenom kontortid innenfor hver kommune.  

Den 11.juni 2016 sendte Bufdir ut en tolkningsuttalelse knyttet til akuttberedskap i kommunalt 

barnevern 1). I tolkningsuttalelsen heter det at: 

 
«Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet vurderer imidlertid at kravet til forsvarlige 
tjenester i barnevernloven tilsier at alle kommuner må ha tilstrekkelig og riktig 
kompetanse tilgjengelig utenfor vanlig kontortid. Kompetansen kan være tilgjengelig i 
kraft av en bakvaktsordning pr. telefon. Selv om håndtering av mange akuttsituasjoner 
forutsetter et tett samarbeid med politiet og andre hjelpeinstanser, kan 
barneverntjenesten ikke overlate ansvaret for disse situasjonene til andre alene. En 
bakvaktsordning må være formalisert slik at noen faktisk har ansvar for å bidra med 
barneverntjenestens kompetanse, og samarbeide med andre hjelpeinstanser dersom 
det oppstår en alvorlig situasjon utenfor kontortid. En ordning som baserer seg på at 
barnevernledere eller ansatte i varierende grad kan kontaktes på private 
telefonnummer i krisesituasjoner er ikke en forsvarlig organisering barneverntjenestens 
akuttberedskap. 

 
Barnevernloven er ikke til hinder for at flere kommuner samarbeider om 
akuttberedskap. Et slikt samarbeid vil være særlig aktuelt for små kommuner.» 

 

Mandatet for prosjektet har vært å utrede muligheten for et interkommunal samarbeide innen 

akuttberedskap for barnevernet i fem Nord-Troms kommuner. I prosjektarbeidet er det trukket 

et klart skille mellom akutte hendelser som skjer innenfor normal arbeidstid kontra de som 

skjer etter normalarbeidstidens slutt. Akutte hendelser på dagtid håndteres av den enkelte 

kommune innenfor normal barnevernstjeneste slik det gjøres i dag. Dette prosjektet 

omhandler akutte hendelser utenom kontortid.  I rapporten er det brukt benevnelsen 

                                                             
1  https://bufdir.no/bibliotek/RettsdataStartPage/Rettsdata/?grid=gBUFDIRz2D2016z2E06z2E11 
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Barnevernsvakt om den nye samarbeidstjenesten. Barnevernsvakta skal håndtere akutte 

hendelser utenom normal arbeidstid for alle kommunene som inngår i samarbeidet.  

«Akutt dagtid: Ordinær barnevernstjeneste 

Akutt utenfor kontortid: Barnevernsvakt» 

Viktige tema i arbeidet har vært definering av status, behov, innhold og organisasjonsform.  

Barnevernslederne i kommunene har vært de viktigste bidragsyterne i prosjektet.  Det har vært 

bred enighet om tilnærmingen og løsningene som er beskrevet i rapporten.   

 

3 Sammendrag 

 

Rådmannsutvalget i Nord-Troms har tatt initiativ til å etablere et interkommunalt samarbeid 

om barnevernvakt for kommunene Lyngen, Kåfjord, Skjervøy, Nordreisa og Kvænangen.  

Barnevernvakta skal håndtere akuttsaker i barnevernet utenom ordinær kontortid. 

Prosjektgruppa har jobbet fram en omforent løsningsskisse for samarbeidet.  Barnevernlederne 

ønsker å imøtekomme tidsplan fra Fylkesmannen der oppstart av barnevernvakt er satt til 

01.01.2019.  Det interkommunale samarbeidet skal bygge på kommunelovens § 28 -

Vertskommunesamarbeid, som er i henhold til anbefalinger fra Barne-, ungdoms- og 

familiedirektoratet.  

Foreslått organisering innebærer at en av kommunene utpekes som vertskommune for 

samarbeidet, og at det ansattes en egen leder for barnevernvakta.  Lederen likestilles med 

barnevernleder i vertskommunen. Barnevernvakta overtar beslutningsmyndigheten ved 

normalarbeidstidens slutt. 

Alle kommunene bidrar med personell og ressurser til tjenesten.  Barnevernvakta betjenes av 

kommunene på rundgang etter en turnus som rullerer mellom 6 personer.  Hvis det er behov 

for ytterligere personell, kontaktes ansatte som er definert på en ringeliste.   

Antall akuttsaker utenom kontortid er relativt begrenset og er anslått til 1-2 hendelser pr 

måned totalt for de 5 kommunene.  Det er viktig at barnevernsvakta gjør en vurdering av 

innkommende saker slik at bare reelle hastesaker blir behandlet akutt.   

Prosjektgruppa har gjort en vurdering av ressursbehov for barnevernsvakta. Personell, 

transport/logistikk, lokaler, arbeidsmetodikk og IKT er vurdert. De største utgiftene vil være til 

lønn og kjøp/leasing av biler. 

Skissert løsning for felles barnevernvakt anses som gjennomførbar for alle kommunene som 

har vært med i arbeidsmøtene (Lyngen, Kåfjord, Skjervøy, Kvænangen/Nordreisa).  Alternativt 

kan samarbeidet gjennomføres med et mindre antall kommuner, men da med tilpasning.   
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4 Prosjektorganisering - gjennomføring 

 

Prosjektet har vært organisert med en prosjektgruppe bestående av barnevernslederne i 

deltagende kommuner:   

• Nordreisa/Kvænangen: Lisa Løkkemo 

• Skjervøy: Mette Øyen Bless med stedfortreder Rosmari Storvik Pedersen 

• Kåfjord: Therese Mariann Winther, kontaktperson  

• Lyngen: Tone Mortensen  

I løpet av juni måned 2018, gjennomførte prosjektgruppa 2 arbeidsmøter i Olderdalen. 

Prosjektgruppa har vært ledet av prosessleder fra Noodt & Reiding, Harriet Steinkjer Nystu. 

Rådmann i Kåfjord, Einar Pedersen, har vært kontaktperson mellom styringsgruppa og 

prosessleder.   

 

 

Figur 1: Prosjektorganisasjon 
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Rolle Oppgave 

Prosjekteier/Styringsgruppe • Delta i prosjektplanlegging: Prosjektplan inkl. 
milepælsplan og ressursallokering 

• Definere mål/suksesskriterier for prosjektet 

• Styringsgruppa v/styringsgruppeleder kaller inn til 
arbeidsmøter, og styringsgruppa sørger for at 
oppmøte gis prioritet 

• Bidra med innspill og tilbakemeldinger på arbeidet 
som gjøres 

 

Prosessleder • Innledende avklaringer angående 
prosjektgjennomføring 

• Dokumentanalyse av relevante dokumenter 

• Dialog med barnevernlederne i regionen 

• Gjennomføring og møteledelse av 2 arbeidsmøter, 15. 
juni og 26. juni 2018 

•  Sekretariatsfunksjon som inkluderer forberedende 
dokumentasjon til møter og referat i etterkant. 

• Oppfølging mellom møtene etter behov 

• Rapportering til styringsgruppa underveis 

• Utarbeidelse av sluttrapport 
 

Kontaktperson • Kontaktperson for prosjektet herunder bistå til å 
formidle informasjon mellom organisasjonen og 
prosessleder 

• Organisere arbeidsmøter 

• Delta i arbeidsmøter på lik linje med øvrige deltakere i 
prosjektgruppa 

 

Prosjektgruppe • Deltakelse i to arbeidsmøter 15. juni og 26. juni 2018  

• Bidra med faglig innhold 

• Være tilgjengelig for prosjektet/prosessleder ved 
behov  
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5 Status hos kommunene 

 

Felles for kommunene er at de ikke har noen formalisert ordning for betjening av akuttsaker 

utenom ordinær arbeidstid. Ansvaret hviler på barnevernleder i kommunen, som kontaktes på 

telefon ved akutte hendelser.  Barnevernlederne føler at de må være tilgjengelig 24/7 i tilfelle 

noe skulle oppstå. Kontakt og eventuelt utrykning avlønnes i henhold til ordinær 

overtidsgodtgjørelse. Barnevernlederne opplever at de har godt samarbeide på tvers av 

sektorer ved akutte hendelser, blant annet med politiet.  

Antall akuttsaker utenom normal arbeidstid er relativt begrenset, og gjengitt i tabellen 

nedenfor.   

Kommune Akutte hendelser utenom 
kontortid  

Akutte henvendelser utenom kontortid/ ikke 
akutthendelser - Estimert  
 
(Erfaring viser at tilgjengelighet øker antall 
henvendelser – også i pågående saker) 

Lyngen 1 – 2 pr. år 3-4 pr. mnd. 

Kåfjord Mindre enn 1 pr. år 4 pr. mnd. 

Skjervøy 5-6 pr. år 3-5 pr. mnd. 

Nordreisa/ 
Kvænangen 

6-12 pr. år  3-5 pr. mnd. 

Totalt Ca. 1-2 hendelser pr. mnd.  Ca. 10-15 henvendelser pr. mnd. 

De fem kommunene som har deltatt i prosjektet, har pr i dag totalt 19,5 stillinger fordelt slik:  

• Lyngen: 3 med leder 

• Kåfjord: 3.5 med leder 

• Skjervøy: 4 med leder 

• Nordreisa/Kvænangen: 9 med leder 

 

De minste kommunene mener at de med dagens bemanning har vanskeligheter med å innfri 

kravene til barnevernsvakt på egen hånd.  Kåfjord kommunen har utarbeidet en løsning med 

bakvaktordning som er planlagt å tre i kraft 1. september 2018. Nordreisa/Kvænangen er av en 

slik størrelse at de mener de kan ha tilstrekkelige ressurser til å betjene barnevernsvakta med 

egne ansatte hvis samarbeidsmodellen ikke blir vedtatt. 

Med utgangspunkt i dagens status er alle barnevernslederne positive til å opprette en 

interkommunal barnevernsvakt.  
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6 Akutte hendelser  

 

Det er viktig å skille mellom hendelser og situasjoner som er akutte og trenger rask oppfølging 

utenom kontortid, kontra saker som kan behandles i normal arbeidstid.  

Enkeltsaker må til enhver tid vurderes særskilt når de oppstår. Saker som ikke vurderes som 

akutte, skal henvises til neste kontordag. Arbeidsgruppa har definert en liste som skal være 

veiledende i forhold til vurderingene. 

Akutte hendelser: 

• Barn/unge uten omsorgspersoner (rus, psykiatri – uten nettverk) 

• Mistanke om/opplyst at utsatt for vold – konkret risikovurdering av fare for ny 

vold/hyppighet/grovhet – konsekvensvurdering opp mot behov for avdekking 

(anmeldelse og politiavhør) 

• Mistanke om/opplyst at utsatt for overgrep – risikovurdering i hjemmet 

• Omsorgsperson utsatt for vold – barn uten omsorgsperson 

• Alder – små barn – lavere terskel 

• Historikk/kjennskap- flere hendelser – lavere terskel 

• Foreldre nettverk fra rusmiljø/ruseksponering/manglende skjerming – alder 

• Barn/unge som (virkelig) nekter å dra hjem – konflikt 

• Barnets atferd (egen rus, vold, kriminalitet, rømninger, etc.) 

• Foreldre – alvorlig psykiatri (schizofreni, psykose, paranoia, suicidal) 

• Konfliktnivå – barn alvorlig skadelidende – og ikke kan vente i måneder på avklaring av 

omsorgssituasjon (traumesymptomer) 

• Fare for kidnapping (hvis ikke samværsnekt, besøksforbud) 

• Fare for tvangsekteskap 
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7 Ressursbehov 

 

Ressursbehovet er kartlagt innenfor 5 områder:  

1. Personell 

2. Transport/logistikk 

3. Lokaler 

4. Arbeidsmetodikk 

5. IKT 

7.1 Personell  

Det er behov for barnevernsvakt 52 uker i året.  Behovet gjelder alle hverdager fra 15.00 

(16.00) - 8.00 samt alle helger og helligdager.  I spesielt belastende perioder kreves det dobbel 

vakt. Det gjelder totalt 5 uker i løpet av året: Jul (2 uker), sommer uke 30-31 (2 uker) og påske 

(1 uke). Totalt antall vaktuker utgjør 52 uker + 5 uker = 57 uker.   

Barnevernsvakta krever følgende personell: 

1. Leder for barnevernsvakt 

2. Ansatte som utgjør vaktberedskap ihht. turnus 

3. Ansatte på ringeliste som kontaktes ved behov 

Det er ikke avdekket behov for merkantilt ansatt knyttet til barnevernsvakta. 

 

7.1.1 Leder for barnevernsvakt 

Leder for barnevernsvakta er estimert til å være en 50 % stilling, ref. kap. 10 Leder 

barnevernsvakt. Leder for vakta vil ha fag-, personal- og økonomiansvar for vakttjenesten. 

 

7.1.2 Vaktberedskap 

Vaktberedskapen betjenes av seks ansatte som har vakt hver 6. uke.  Alle kommunene har 

ansatte som inngår i vaktberedskapen. Den seks-delte turnusen fordeler seg mellom 

kommunene i henhold til følgende nøkkel:   

• Kvænangen (1 uke)/Nordreisa (2 uker): 3 uker 

• Lyngen: 1 uke 

• Skjervøy: 1 uke 

• Kåfjord: 1 uke 
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Arbeidstaker har en fridag etter vaktuke. Barnevernleder i aktuell kommune bestemmer når 

den ansatte kan ta ut fridag. Avtale om lønn og fridager må utarbeides, ref. kap. 10 

Lønnsmodell. 

 

7.1.3 Ansatte på ringeliste 

Ansatte på ringelista bistår beredskapsvakta ved behov. Barnevernsleder vurderer hvem som 

skal stå på ringelista.  Det er ønskelig at flest mulig deltar, og minst 1-2 ansatte fra hver 

kommune.  Aktuelle personer må ha tilstrekkelig erfaring/kompetanse. 

Ringeliste baserer seg på «Frivillig» tilgjengelighet». Det vil si at den ansatte ikke er forpliktet til 

å bistå hvis det ikke passer.  

Beredskapsvakta kontakter personer på ringelista ved behov etter følgende praksis: 

• Aktuell saksbehandler hvis kjent 

• Ansatt fra aktuell kommune  

• Andre på ringelista som kan bistå 

Ansatte på ringeliste får overtidsbetaling ved utrykning. 

 

7.2 Transport/logistikk  

Pr. i dag har kommunene ulik bildekning innen barnevernet.  Lyngen har en bil, Nordreisa 

leaser en bil og barnevernet i Skjervøy disponerer en bil som er tilgjengelig for alle ansatte i 

kommunen.  Kåfjord disponerer ikke bil. 

Følgende behov for bildekning er identifisert for barnevernsvakta:  

• Behov for at barnevernsvakta disponerer bil – bilen kan disponeres av andre på 

dagtid 

• Brukere skal transporteres i tjenestebiler, ikke private biler 

• Forsikring må dekke behovet 

• Bilen må ha tilstrekkelig plass til flere barn inkl. barnestoler og utstyr, d.v.s. 5 seters 

stasjonsvogn el.l. 

Arbeidsgruppa har skissert en løsning der aktuell kommune bidrar med bil til barnevernsvakta i 

henhold til vaktturnusen. Hvis det er ytterligere behov, benyttes privatbiler i tillegg.  

Billøsningen innebærer:  

• Hver kommune stiller med en bil som er tilgjengelig for barnevernsvakta den uka 

kommunen har vakt.  Ordningen er utfordrende spesielt for Nordreisa/Kvænangen 

siden de har vakt 3 av 6 uker.  

• Kjøregodtgjørelse utbetales hvis flere rykker ut og privatbiler må benyttes 
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7.3 Lokaler 

Behovet for nye lokaler i forbindelse med opprettelse av barnevernsvakt, er begrenset. 

Nytilsatt leder har behov for kontor.  For øvrig er det ikke avdekt behov for nye lokaler knyttet 

til tjenesten. 

7.4 Arbeidsmetodikk 

Det er behov for å utarbeide felles arbeidsmetodikk for barnevernsvakta.  Det inkluderer 

rutiner, prosedyrer, sjekklister m.v.  Siden flere kommuner skal samarbeide, er det spesielt 

viktig at dette er på plass tidlig i prosessen. Etablering av arbeidsmetodikk gjøres i to steg: 

1. Utarbeidelse av metodikk 

2. Opplæring. 

Hvis den nye lederen for barnevernvakta kommer raskt på plass, er det naturlig at denne får 

ansvaret for å utarbeide arbeidsmetodikken.  Barnevernlederne inviteres til å komme med 

innspill.  Totalt ressursforbruk er estimert til ca 2 - 2 1/2 månedsverk, fordelt slik:  

• 1-1/2 månedsverk:  

– Utarbeide skriftlige rutiner, prosedyrer, sjekklister m.m. I dette arbeidet, vil 

det være behov for å gjennomføre en arbeidssamling. 

• 1 månedsverk:  

– Opplæring innen akuttberedskap i form av 

arbeidssamling/opplæringsdager for alle.  

 

7.5 IKT 

Fagsystemet «Familia» brukes av alle kommunene, men Nordreisa/Kvænangen, Kåfjord og 

Skjervøy opplever mye nedetid på systemet.  Lyngen opplever stabil drift.  Lyngen har investert 

i «Mobilt barnevern», men har ikke tatt systemet i bruk.  Mobilt barnevern er ikke nødvendig i 

forbindelse med etablering av felles barnevernsvakt.   

Arbeidsgruppa har definert følgende behov innen IKT for å få en god, operativ barnevernsvakt: 

• Lyngen har egen IT-drift, og må kobles opp mot de øvrige kommunene for å kunne 

samhandle på «Familia» 

• App til felles telefonvaktsystem 

• En laptop pr kontor til akuttberedskap = 4 stk. laptoper  

• IT-drift må være tilgjengelig utover normal arbeidstid, spesielt siden «Familia» har 

ustabil drift i flere kommuner 

• Det er ikke avdekt behov for nytt lyd/bilde utstyr 
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8 Organisering 

 

Barnevernslederne har lagt premisser for organisering av barnevernvakta. Barnevernsvakta skal 

fungere utenom normal kontortid, og det er viktig at barnevernvakta er godt koordinert mot 

arbeidet som foregår på dagtid.  

Viktige premisser for organisering: 

• Kommunelovens $28 skal ligge til grunn for samarbeidet – dette i henhold til føringer 

gitt av Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet 

• Det skal utpekes en vertskommune for samarbeidet 

• Barnevernsvakta skal behandle akutte saker utenom normal arbeidstid, det vil si fra kl. 

15- (16.00) til kl. 8.00 hverdager samt helger og helligdager.  

• Barnevernsvakta skal ha en egen leder  

• Leder for barnevernsvakta og barnevernslederne i deltakende kommuner må 

samarbeide tett 

• Alle kommunene skal bidra med kompetanse og ressurser til samarbeidet 

• Deltagende kommuner har ansvar for å betjene barnevernsvakta i henhold til en 

fastsatt turnus 

• Barnevernvakta overtar beslutningsmyndigheten ved normalarbeidstidens slutt. 

Akuttsaker som er oppstått i ordinær arbeidstid, overtas av barnevernvakta når vakta 

starter. Barnevernvakta overleverer rapport til kommunen der saken har oppstått 

innen kl. 08.00 neste morgen, og saken overtas av kommunen der barnet bor. 

 

Prosjektgruppa har drøftet ulike typer organisering der hovedforskjellen ligger i plassering av 

leder for barnevernsvakta.   

• Alternativ A: Leder for barnevernsvakta er likestilt med barnevernsleder i 

vertskommunen 

• Alternativ B: Leder for barnevernsvakta er underlagt barnevernsleder i vertskommunen 

 

Arbeidet i prosjektgruppa har ledet fram til en unison enighet om Alternativ A.  
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8.1 Alternativ A: Leder for barnevernsvakt likestilles med barnevernleder  

Alternativ A innebærer: 

• Organisasjonsstrukturen for barnevernet vil bygge på en matriseorganisasjon der 

ansatte som inngår i barnevernsvakta vil forholde seg til to ledere.  Dette krever 

god koordinering på ledelsesnivå.   

• Barnevernvakt og barnevernleder i vertskommunen likestilles, det vil si at de begge 

rapporterer til sektor/enhetsleder i vertskommunen 

• Leder for barnevernsvakta vil ha fag-, personal- og økonomiansvar for 

Barnevernsvakta 

• Leder for barnevernsvakt vil ha personalansvar for ansatte i barnevernvaktas 

åpningstid. Barnevernleder vil ha personalansvar for ansatte på dagtid. 

• De ansatte i barnevernvakta utøver stedfortrederrolle for barnevernleder i 

vertskommunen i vaktas åpningstid 

• Leder for barnevernsvakta organiserer en vaktberedskap som består av 6 personer 

som går vakt en uke hver i henhold til turnus beskrevet i kap. 7.1 Personell. 

• Ved behov for forsterkninger kontaktes personer på ringelista  

 

 

 

Figur 2:  Organisasjonsstruktur – Alternativ A 
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8.2 Alternativ B: Leder for barnevernsvakta er underlagt barnevernsleder 

i vertskommunen 

Alternativ B innebærer: 

• Leder for barnevernvakta er underlagt barnevernleder i vertskommunen, noe som 

innebærer at barnevernvakt rapporterer til barnevernsleder.  Det er ikke ønskelig 

sett fra barnevernledernes side. 

• Barnevernsleder har personalansvar for barnevernsvakt - ikke ønskelig 

• Leder for barnevernvakt kan fortsatt ha fag-, personal- og økonomiansvar som i 

modell A, men da må dette koordineres/innlemmes nærmere blant annet med 

budsjett/regnskapsarbeid for barnevernet i vertskommunen.   

 

Barnevernlederne ønsker kun å vurdere alternativ B hvis det er lovkrav el.l. som forhindrer 

alternativ A. 

 

9 Leder barnevernsvakt  - beskrivelse 

 

Leder for barnevernsvakta er estimert til å være en 50 % stilling.  I etableringsfasen kan 

behovet være større.  En foreløpig spesifisering av stillingen er gjennomført med beskrivelse av 

oppgaver og kvalifikasjonskrav. 

Oppgaver: 

• Ansvar for barnevernsvakt 

– Koordinering mot kommunene 

– HMS 

• Økonomiansvar 

– Fakturering 

– Budsjett/regnskap 

• Personalansvar 

– Turnus 

– Lønn 

– Sykefravær 

– «Rekruttering» til vakt 

• Fagansvar  

– Rutiner, prosedyrer 

– Veiledning for vakt 

– Opplæring 

– Debriefing 
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Kvalifikasjonskrav: 

– Barnevernspedagog eller tilsvarende 

– Erfaring fra barnevernsarbeid 

– Veilederkompetanse 

 

10 Lønnsmodell  

 

Lønnsmodellen for Barnevernsvakta vil inkludere avlønning innen 3 kategorier:  

1. Leder for barnevernsvakt 

2. Vaktberedskap – turnus mellom kommunene 

3. Ansatte på ringeliste 

 

For hver av de tre kategoriene er følgende lønnsmodell skissert: 

Kategori 
 

Lønnsmodell 

1. Leder for barnevernvakt 
 

• Fast lønn i henhold til avtale 
 

2. Barnevernsvakt 
 

• Fast tillegg pr mnd. – beregnet ut fra ordinær lønn 
• Samme ordning/nivå som Nord-Troms brannvesen 
• Utbetaling forutsetter at vaktarbeid er gjennomført – 

ved sykdom el.l. faller vakttillegget bort 
• Overtidsbetaling ved 

utrykning/hendelser/henvendelser ihht. avtale 
• En fridag etter vaktuke 

 

3. Ringeliste 
 

• Overtidsbetaling ved utrykning ihht. til avtale 
 

 

11 Arbeidsprosess 

 

Det er behov for å definere prosedyrer, rutiner, sjekklister m.m. for den nye barnevernsvakta. 

Som en innledning til dette arbeidet, er arbeidsprosessen for barnevernsvakta definert og 

beskrevet.   

Prosesskartet, se Figur 3, viser hvilke aktører som er med i prosessen og hvilke oppgaver disse 

utfører. Kartet viser også beslutningspunkter i prosessen. 
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                                                                                                              Figur 3: Arbeidsprosess - Barnevernsvakt 
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12 Eksempler på kommunesamarbeid 

 

Gjennom arbeidet med etablering av interkommunal barnevernsvakt i Nord-Troms, har 

arbeidsgruppa kartlagt andre miljøer i Norge som har erfaring fra samarbeid på tvers av 

kommunegrenser.  Kartleggingen har vist at det er noen miljøer som har erfaring, men veldig få 

har etablert samarbeid etter kommunelovens $28 i den utstrekning kommunene i Nord-Troms 

har tenkt.  Mange av kommunene sier de er i startgropa på samarbeidet, og Nord-Troms har 

muligheten for å legge premisser for samarbeidsmodeller som kan tjene som referanser for 

andre kommuner.  

Følgende kommunesamarbeid har blitt kontaktet, og har blitt brukt som inspirasjon/korreksjon 

i prosjektet:  

• Salangen har $27 samarbeid der totalt 8 kommuner inngår. Kommunene har ca. 

samme størrelse som i Nord-Troms.   

• Vesterålen samarbeider med Ofotenregionen for å se om de kan ha en felles akutt 

tjeneste, men er ennå kommet kort i dette arbeidet.  De har ikke utarbeidet 

arbeidsmetodikk/prosedyrer for samarbeidet.  

• Felles akuttberedskap i barnevernet for kommunene Eid, Gloppen, Selje og Stryn fra 3. 

april 2017. Avtalen gjelder felles akuttberedskap utenom ordinær 

kontortid. Samarbeidet er ikke forankret i kommuneloven $ 28. 

• Trondheim kommune som vertskommune og kommunene Frosta, Meråker, Selbu. 

Stjørdal, Tydal, Orkdal, Meldal, Agdenes, Skaun, Melhus, Klæbu, Surnadal, Rindal, 

Halsa, Osen, Roan, Åfjord, Ørland, Bjugn. Leksvik, Rissa, Hemne, Snillfjord, Malvik og 

Hitra, jfr kommunelovens § 28-1 a, b og e.  

• Lunner kommune inngår samarbeidsavtale om vertskommunesamarbeid for 

barnevernberedskap med Gjøvik kommune, jf. kommunelovens § 28-1 e fra 1. 

desember 2017. Døgnkontinuerlig akuttberedskap 

• Indre Østfold er et interkommunalt samarbeid mellom: Aremark, Askim, Eidsberg, 

Hobøl, Marker, Rakkestad, Skiptvet, Spydeberg, Trøgstad og Rømskog jfr 

kommunelovens § 28-1.  

I kontakt med kommunene, ble det spurt om de hadde dokumentasjon som kan være til nytte 

for barnevernsvakta i Nord-Troms.  Eid, Indre Østfold og Trondheim har oversendt dokumenter 

som vil være nyttige i det videre arbeidet med etablering.  
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13 Samarbeidsavtale 

 

En samarbeidsavtale mellom kommunene angående barnevernsvakt kan være kortfattet, men 

skal ifølge kommunelovens § 28 – 1 e, inneholde følgende momenter:  

a) angivelse av deltakere og hvilken av disse som er vertskommunen 

b) hvilke oppgaver og avgjørelsesmyndighet som skal legges til vertskommunen 

c) tidspunkt for overføring av oppgaver og avgjørelsesmyndighet 

d) underretning til deltakerne om vedtak som treffes i vertskommunen 

e) det økonomiske oppgjøret 

f) regler for uttreden og avvikling 

g) annet som etter lov krever avtale 

 

Trondheim kommune har oversendt avtalen de har med sine samarbeidskommuner, og den 

kan være utgangspunkt for en tilsvarende avtale for kommuner i Nord-Troms.    

 

14 Utfordringer 

 

Det gjenstår fortsatt noen utfordringer i arbeidet med å etablere og drifte en interkommunal 

barnevernsvakt.   

1. Hvordan løse forholdet med to arbeidsgivere for de som inngår i barnevernvakta – 

vertskommune og samarbeidskommune?  Hvem har styringsrett?  Hvordan løse 

stillingsprosent på mer enn 100 % for de som inngår i vaktberedskap?   

2. Hvordan forhindre at arbeid med barnevernsvakta utenom ordinær arbeidstid går 

utover arbeidsinnsatsen på dagtid?  

3. Hvordan sikre investeringsmidler til bil og annet nødvendig utstyr? 

4. Responstid kan være en utfordring, men løses ved å ringe ansatte på ringelista i 

kommunen der hendelsen har oppstått 

5. Utfordringer med stengte veier, fremkommelighet: Løses ved stedlige 

beredskapsetater 

I forhold til punkt 1 har prosessleder hatt samtaler med Fylkesmannen v/ Merete Jensen som 

bekrefter at det fortsatt er uklarheter i forhold til premissene for etablering av akuttberedskap.  

Hun har på vegne av flere kommuner i Troms lovt å følge opp uklarheter mot Bufdir. I 

mellomtiden anbefaler hun at kommunene forbereder arbeidet med felles barnevernsvakt på 

de områdene som er hensiktsmessig.  Punkt 2-5 ansees som håndterbare.  
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15 Aksjoner/tiltak 

 

Gjennom arbeidet i prosjektet har barnevernslederne lagt premisser og kommet med forslag til 

etablering av felles barnevernsvakt for deltagende kommuner.  Forutsatt en positiv beslutning, 

er arbeidet kommet så langt at neste fase innebærer oppstart og etablering av tjenesten. 

Følgende aksjoner er definert og anbefalt i det videre arbeidet:  

1. Gjennomføre valg av vertskommune 

2. Utarbeide avtale for interkommunalt samarbeid mellom kommunene 

3. Utarbeide driftsbudsjett for tjenesten «Barnevernvakt» 

4. Utarbeide investeringsbudsjett (leasing vurderes), og gjennomføre investeringer.   

• 3-4 nye biler – en til hver kommune (Lyngen, Skjervøy, Kåfjord, 

Kvænangen/Nordreisa - se tidligere kommentar om behov for 

Kvænangen/Nordreisa) 

• 4 laptoper – en til hver kommune (Lyngen, Skjervøy, Kåfjord, 

Kvænangen/Nordreisa) 

5. Utlyse stilling for leder av barnevernvakta 

6. Rekruttere personer til arbeid med barnevernsvakt og utforme avtaler for ansatte 

7. Utarbeide rutiner, prosedyrer og retningslinjer for barnevernvakta 

8. Etablere kontorfasiliteter for leder av barnevernvakt 

9. Etablere felles vakttelefonnummer og ruting av telefoner  

10. Sikre døgnkontinuerlig, stabil tilgang til dataprogrammet «Familia» for alle som inngår i 

barnevernvakta 

• Etablere kommunikasjon mellom «Familia» Lyngen og 

Skjervøy/Kåfjord/Kvænangen/Nordreisa slik at alle ansatte i barnevernvakta får 

tilgang til felles saker i «Familia» 

• Konfigurere tilgangsstyring i «Familia» slik at ansatte bare har tilgang til 

nødvendig informasjon  

• Etablere rutiner for at IT-drift er tilgjengelig utenom kontortid ved behov for 

assistanse 
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16 Oppsummering 

Oppsummering: 

1. Barnevernlederne ønsker å imøtekomme tidsplan fra Fylkesmannen der oppstart av 

barnevernvakt er satt til 01.01.2019 

2. Det interkommune samarbeidet skal bygge på kommunelovens § 28 - 

Verskommunesamarbeid 

3. Det ansattes en egen leder for barnevernsvakta som sidestilles med barnevernleder i 

vertskommunen 

4. Barnevernvakta betjener vakttelefon mellom 15.00 (16.00) og 8.00 på hverdager + 

helger og helligdager.   

5. Alle kommunene bidrar med ansatte inn i barnevernvakta. Vakta skal betjenes av 

ansatte med tilstrekkelig erfaring/kompetanse. Barnevernvakta overtar 

beslutningsmyndigheten ved normalarbeidstidens slutt. Akuttsaker som er oppstått i 

ordinær arbeidstid, overtas av barnevernvakta når vakta starter. Barnevernvakta 

overleverer rapport til kommunen der saken har oppstått innen kl. 08.00 neste 

morgen, og saken overtas av kommunen der barnet bor. 

6. Skissert løsning krever finansiering – de viktigste postene er:  

a. Lønn til nytilsatt leder for barnevernsvakt 

b. Lønn til beredskapsvakt 

c. Kjøp/leasing av 3-4 stk. biler (Kåfjord 1, Lyngen 1, Skjervøy 1, 

Nordreisa/Kvænangen 0-1) 

d. 4. stk. laptoper til bruk for barnevernsvakt  

7. Skissert løsning for felles barnevernvakt anses som gjennomførbar for alle kommunene 

som har vært med i arbeidsmøtene (Lyngen, Kåfjord, Skjervøy, Kvænangen/Nordreisa).  

Alternativt kan samarbeidet gjennomføres med et mindre antall kommuner, men da 

med tilpasning.   
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Samarbeidsavtale for Nord-Troms 
 

Deltakere i denne interkommunale barneverntjenesten er: fyll inn navn på kommunene som 
inngår,  sammen kalt Deltakerkommunene. 

 
Vertskommunen er fyll inn navn på eventuell vertskommune kommune, heretter kalt 
Vertskommunen. 

 
Fyll inn navn på de kommunene som ikke er vertskommune, heretter kalt 
Samarbeidskommunene. 
 
Denne samarbeidsavtalen bygger på vedtak i fyll inn navn på kommunene og 
dato/saksnummer på vedtakene 

 
Vertskommunesamarbeidet organiseres etter kommunelovens § 28 1-b (administrativt 
vertskommunesamarbeid). 

 
KAP. 1 Modell for samorganisering 

 
KAP. 1.1 Organisering 

 
a) Fyll inn navn på kommunene organiseres i en interkommunal barneverntjeneste kalt fyll 

inn navn på samarbeidet Barnevern. 
 

b) Barnevernadministrasjon inkludert hovedkontoret for barneverntjenesten i 
samarbeidet legges til Vertskommunen. Deltakerkommunene stiller lokaler og 
nødvendig utstyr til rådighet for barneverntjenesten, og kommunene skal være 
bemannet til enhver tid. Kostnadene ved lokale kontor belastes den enkelte 
deltaker-kommune. 

 
c) Postadressen er fyll inn 

 
d) Besøksadresse er hovedkontoret og lokalkontorene i Deltakerkommunene. 

 
e) Barnevernsamarbeidet skal ivareta Deltakerkommunene sine plikter etter lov 

om barneverntjenester. 
 

f) Barnevernsamarbeidet er administrativt underlagt rådmannen i Vertskommunen, 
jfr kommuneloven § 28 1-b. 

 
g) Vertskommunen er ansvarlig for alle administrative oppgaver i barnevernssamarbeidet. 

 
h) Barnevernsamarbeidet vil ved etablering til sammen ha det antall årsverk 

deltakerkommunene har i barneverntjenesten ved iverksettelsestidspunktet. 
 

KAP. 1.2 Forholdet til de ansatte 
 

a) Opprettelsen av interkommunal barneverntjeneste er å regne som en 
virksomhetsoverdragelse og arbeidstakernes rettigheter ved 
virksomhetsoverdragelsen reguleres av arbeidsmiljølovens kapittel 16. 

 
b) Vertskommunen blir arbeidsgiver for personalet i barneverntjenesten. De ansatte i 

barneverntjenesten i Samarbeidskommunene vil få sitt tilsettingsforhold overført til 
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Vertskommunen. Ansatte som overføres til barnevernsamarbeidet tilbys endret 
arbeidsavtale. 

 
c) Den tidligere arbeidsgiveren har opplysningsplikt overfor den nye arbeidsgiveren om 

hvilke rettigheter og plikter som overføres til ny arbeidsgiver, jfr. aml. § 16-2. 
 

d) Bestemmelsene som gjelder virksomhetsoverdragelse vil også komme til anvendelse 
dersom en deltaker-kommune trer ut av samarbeidsordningen igjen. De ansatte som 
omfattes skal da overføres til deltakerkommunen som tar tilbake ansvaret for sin 
barneverntjeneste. 

 
e) Ved eventuelle prosesser i vertskommunen der ansiennitet/tjenestetid i kommunen 

gjøres relevant skal de ansatte som er overført fra andre kommuner ved opprettelse 
av ordningen få medregnet ansiennitet/tjenestetid fra den kommunen de ble overført 
fra. 

 
KAP. 1.3 Formål 

 
• Formålet med vertskommunesamarbeidet barnevernsamarbeidet er å sikre en faglig 

og økonomisk bærekraftig utvikling av barneverntjenesten.  
      Et større fagmiljø har bedre betingelser for å virke forebyggende, imøtekomme ulike 

behov for samarbeid i kommunene, etablere et robust og attraktivt fagmiljø, 
muligheter for spesialisering, rekruttere kompetent arbeidskraft, utvikle tjenesten og 
forberede tjenesten på å møte nye lovkrav og nye arbeidsoppgaver. 

 
KAP. 1.4 Avklaringer 

 
• Denne avtalen regulerer saker av ikke-prinsipiell karakter. Dersom saker av prinsipiell 

karakter skulle oppstå, skal vertskommunen oversende saken til 
samarbeidskommunene for forberedelse og behandling på riktig forvaltningsnivå. 

 
• Myndighet delegeres til administrasjonssjefen i vertskommunen i samsvar med 

bestemmelsene i kommunelovens regler om vertskommunesamarbeid. 
 

• Samarbeidskommunene kan i særlige tilfeller trekke den delegerte myndigheten 
tilbake og/eller utøve myndigheten selv. Avtalens økonomiske forpliktelser ovenfor 
vertskommunen vil i slike tilfeller løpe ut oppsigelsestiden. 

 
KAP. 2. Økonomi 

 
a) Det skal utarbeides et felles administrasjonsbudsjett for tjenesten. Leder for 

barnevernsamarbeidet utarbeider forslag til administrasjons- og tiltaksbudsjett for hver 
deltaker-kommune i samarbeid med rådmannsutvalget. 

 
b) Budsjettforslaget skal inneholde dekning av administrasjonskostnader. Med 

administrasjonsutgifter menes utgifter til KOSTRA-funksjonen 244 under barnevern, 
samt leder- og merkantile ressurser som ikke føres under nevnte KOSTRA-funksjon 
Budsjettet skal også inneholde dekning av utgifter til tiltak etter lov om 
barneverntjenester KOSTRA-funksjonene 251 og 252. 

 
c) I henhold tilfelles administrasjonsbudsjett skjer alle utbetalinger inkl. lønn fra 

Vertskommunen. Kostnadene refunderes fra de respektive kommunene kvartalsvis a 
konto med årlig avregning for utgiftsfordeling mellom kommunene. Utbetalinger 
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vedrørende klientrettet tiltak/administrative vedtak skjer etter anvisning fra leder for 
Nord-Troms barnevern etter delegasjon fra Deltakerkommunene. 

 
d) Kostnader knyttet til barnevernsamarbeidet fordeles i henhold til Regnskap og 

fordelingsnøkkel 40/60 som er brukt ved andre interkommunale samarbeid i regionen. 
40 % av totalkostnaden fordeles fast mellom samarbeidskommunene. 60 % fordeles 
etter innbyggertall i den enkelte samarbeidskommune per 1.1. hvert år. Den enkelte 
kommune står for kontorkostnadene i egen kommune. Lønn i faste stillinger, 
faktureringer og gebyr administreres av vertskommunen.  

 
e) Utgiftene knyttet til det enkelte barn etter lov om barneverntjenester (i og utenfor 

hjemmet, KOSTRA-funksjon 251 og 252) skal belastes barnets hjemkommune, jfr. 
barnevernloven § 8-1. 

 
KAP. 3 Arkiv og IKT 

 
a) Deltakerkommunene tar i bruk et felles datasystem med en felles database. 

Deltakerkommunene opprettes som eget distrikt i systemet. Det forutsettes at alle 
Deltakerkommunene går inn i samarbeidet med samme saksbehandlersystem. 

 
b) Deltakerkommunene forplikter seg til å tilby IT-kompetanse til den daglige drift i 

barnevernsamarbeidet. 
 

c) Det må utarbeides en databehandlingsavtale og IT-systemet må godkjennes av 
Datatilsynet. 

 
d) Det må utarbeides egne rutiner for IKT. 

 
e) Fysiske arkiv beholdes i deltaker-kommunene fram til oppstartdato. Nytt arkiv 

etableres i Vertskommunen. Det er en forutsetning at dokument skannes inn i 
saksbehandlersystemet. 

 
KAP. 4 Organisering av arbeidet 

 
a) Organisatorisk skal barnevernsamarbeidet være lokalisert i hver av kommunene 

som er med i samarbeidet. Dette for å ivareta de brukernære tjenester, og spesielt 
sikre det forebyggende arbeid i den enkelte kommune. 

 
b) Tjenesten skal være organisert på en slik måte at det er en vakttelefon fra kl. 16.00 til 

kl. 08.00 som til enhver tid kan kontaktes. Denne opprettes før oppstart av 
samarbeidet. 

 
c) Hovedkontor blir bemannet og åpent 5 dager i uken. Lokalkontor blir bemannet og 

åpne etter behov. Dette avklares i dialog med den enkelte kommune. 
 

d) Leder for barnevernsamarbeidet har fullmakt til å organisere arbeidet slik at det blir 
tjenlig for tjenesten. Dette innebærer en rett til å disponere ansatte etter behovet på 
det enkelte område eller i den enkelte deltaker-kommune. 

 
e) Tverrfaglig samarbeidstiltak/forum i deltaker-kommunene videreføres og utvikles, det 

vil si tverrfaglige møter med samarbeidspartnere som i dag. 
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f) Lov om barneverntjenester sine intensjoner og tilgjengelighet til brukerne skal være 
styrende i perioden. Forslag til organisering av arbeidet skal sikre brukerne riktig hjelp 
til riktig tid. 

 
g) Uavhengig av organisering skilles deltaker-kommunene ut som egne lokalkontor i 

distrikt når det rapporteres til Fylkesmannen i Troms og SSB I KOSTRA. 
 
KAP. 5 Informasjon 

 
a) Leder for barneverntjenesten skal utarbeide og gjennomføre egen 

informasjonsstrategi for tjenesten. 
 

b) Det skal utarbeides informasjon om organisering, myndighet, tilgjengelighet, med mer 
til publikum, politikere og administrasjon i alle deltaker-kommuner. Det samme gjelder 
for kommunale samarbeidspartnere, og til andre kommuner, fylkeskommuner og 
Fylkesmannen i Troms. 

 
c) Gjennomgang av de aktuelle lovverk tilbys politikere og administrasjon i 

deltaker-kommunene. 
 

d) Rådmennene i deltakerkommunene møtes to ganger per år for informasjonsutveksling 
og drøfting om det interkommunale barnevernet, i forbindelse med budsjettforslag og i 
forbindelse med årsregnskap/års-rapportering. Barnevernleder innkaller til disse 
møtene i samråd med leder for RU. 

 
KAP. 6 Tvist om forståelse av samarbeidsavtalen 

 
• Myndighet for avgjørelser av tvister skal følge rettspraksis for lignende 

samarbeidstiltak/interkommunalt samarbeid, her tenkes særlig på tvisteloven. 
• Hvis en eller flere deltaker-kommuner skulle motta søksmål mot seg fra brukere av 

tjenesten i perioden før etablering/etter etablering/etter eventuell uttreden/etter 
eventuelt opphør av barnevernsamarbeidet, vil barnevernloven sine retningslinjer 
gjelde. Her vises det til kap. 8 i barnevernloven "Ansvar for å gi hjelp etter loven", da 
særlig på bosted og oppholdskommune til barnet. 

 
KAP. 7 Rapportering 

 
Vertskommunen sørger for rapportering til Fylkesmannen, SSB og eventuelt andre 
instanser for alle deltakerkommunene. Hver enkelt deltaker-kommune skilles ut som 
egne distrikt i forhold til rapportering. 

 
Vertskommunen utarbeider regnskapsrapporter, pr. utgangen av februar, april, 
august og oktober. 

 
Ved vesentlige endringer (kr 500.000+) fra budsjetteringstidspunktet for årsbudsjett, 
skal deltakerkommunene gjøres oppmerksom på dette. Nytt budsjettforslag 
utarbeides for den aktuelle kommune. 

 
Vertskommunen skal utarbeide forslag til budsjett innen 30.september hver år. 
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Barnevernleder rapporterer til administrativ ledelse i deltaker-kommunene i forbindelse 
med budsjettarbeid og kvartalsrapporteringer. 

 
Rapportering for øvrig skjer til nærmeste administrative leder i vertskommunen. 

 
KAP. 7 Andre forhold 

 
a) Samarbeidsavtalen gjelder fra fyll inn iverksettelsestidspunktet for barnevernsamarbeidet 

ett budsjettår framover. Samarbeidsavtalen kan sies opp med 1 års varsel. Uttredelse 
kan først skje et budsjettår etter det året oppsigelsen har skjedd. 

 
b) Det skal opprettes en referansegruppe bestående av leder for barnevernsamarbeidet 

og en representant fra hver deltaker-kommune. Representantene utnevnes av 
rådmannen i deltaker-kommunene.  Deltakeren fra vertskommunen blir leder for 
referansegruppa. 

 
c) Referansegruppa skal ha minimum 2 møter per år etter rapportering til Fylkesmannen 

i Troms og SSB, for å få informasjon om barnevernsamarbeidet og kunne bringe 
dette videre til deltaker-kommunene. 

 
d) Samarbeidsavtalen evalueres i referansegruppen en gang per år.
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Svar på høring- Samarbeid barnevern 
 
Flertallet i barneverntjenesten (de ansatte) i Skjervøy kommune ønsker et samarbeid innen 
barnevern gjennom kommunelovens § 27  
 
Dette begrunnes fra de ansatte ut fra barnevernlovens formål jfr. § 1-1, jfr. § 4-1 Hensynet til barnets 
beste. 
Ved anvendelse av bestemmelsene i dette kapitlet skal det legges avgjørende vekt på å finne tiltak 
som er til beste for barnet. Herunder skal det legges vekt på å gi barnet stabil og god voksenkontakt 
og kontinuitet i omsorgen………..» 
 
Dersom § 28, 1.b skal realiseres stilles følgende krav: 
 
 
KAP 1.3 Formål: 

•  «Formålet med vertskommunesamarbeidet barnevernsamarbeidet er å sikre en faglig og 
økonomisk bærekraftig utvikling av barneverntjenesten.  

      Et større fagmiljø har bedre betingelser for å virke forebyggende, imøtekomme ulike 
behov for samarbeid i kommunene, etablere et robust og attraktivt fagmiljø, muligheter 
for spesialisering, rekruttere kompetent arbeidskraft, utvikle tjenesten og forberede 
tjenesten på å møte nye lovkrav og nye arbeidsoppgaver» 

 
Barneverntjenesten stiller seg i hovedsak bak formålet for interkommunalt samarbeid, og særlig da 
et større fagmiljø. Det forutsettes at en person er ansvarlig for organisering av dette for strukturerte 
faste møte for å sikre et robust og attraktivt fagmiljø.  
 

KAP. 3 Arkiv og IKT: 
En forutsetning at er på plass i forhold til samarbeid.  

 
KAP. 4 Organisering av arbeidet 

« 
a) Organisatorisk skal barnevernsamarbeidet være lokalisert i hver av kommunene som er med i 

samarbeidet. Dette for å ivareta de brukernære tjenester, og spesielt sikre det forebyggende 
arbeid i den enkelte kommune. 

 
b) Tjenesten skal være organisert på en slik måte at det er en vakttelefon fra kl. 16.00 til kl. 

08.00 som til enhver tid kan kontaktes. Denne opprettes før oppstart av samarbeidet. 
 

c) Hovedkontor blir bemannet og åpent 5 dager i uken. Lokalkontor blir bemannet og åpne 
etter behov. Dette avklares i dialog med den enkelte kommune. 

 
d) Leder for barnevernsamarbeidet har fullmakt til å organisere arbeidet slik at det blir tjenlig 

for tjenesten. Dette innebærer en rett til å disponere ansatte etter behovet på det enkelte 
område eller i den enkelte deltaker-kommune. 

 
e) Tverrfaglig samarbeidstiltak/forum i deltaker-kommunene videreføres og utvikles, det vil si 

tverrfaglige møter med samarbeidspartnere som i dag. 
 

f) Lov om barneverntjenester sine intensjoner og tilgjengelighet til brukerne skal være 
styrende i perioden. Forslag til organisering av arbeidet skal sikre brukerne riktig hjelp til 
riktig tid. 

 
g) Uavhengig av organisering skilles deltaker-kommunene ut som egne lokalkontor i distrikt 

når det rapporteres til Fylkesmannen i Troms og SSB I KOSTRA. « 
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Skjervøy barneverntjeneste har følgende kommentarer til bokstavpunktene: 

A- Viktig å ivareta de brukernære tjenester, og et godt innarbeidet tverrfaglig samarbeid i 
kommunene.   

C-  Skjervøy bør har åpent 5 dager pr. uke, og slik dagens situasjon er så er dette nødvendig. 
Dette i hovedsak opp mot nærhet til brukere og samarbeidsinstanser.  

D- Ansatte er tilsatt i Vertskommunen, men har fast tjenestested og kontor i den kommunen en 
bor i.  – Det betinger også gode kontorlokaler og løsninger.  
- Ved oppmøte i annen kommune må hver kommune ha tilgjengelige biler til transport til 
annet tjenestested  
- Reisetid inkluderes i arbeidstid.  

 
Barneverntjenesten i Skjervøy er opptatt av at dagens tilbud vi gir til barn, unge og familier er mulig å 
opprettholde i samme grad som i dag. Dette med tanke på nærhet og tilgjengelighet til barn, familier 
og samarbeidsinstanser. Vi er også opptatt av at et godt innarbeidet tverrfaglig samarbeid også 
videreføres.  
 
Dersom tilstedeværelsen og tilgjengeligheten blir mindre ved kontoret på Skjervøy er vi redde for at 
vi heller ikke klarer å ivareta lovens formål, samt hensynet til barnets beste.  Det antas at 
belastningen kan bli stor dersom man ikke ivaretar kommunens tjeneste godt nok.  

 
 

 
Med vennlig hilsen  
 
Mette Øyen Bless 
Leder av sosial- og barneverntjenesten  
Skjervøy Kommune 
v/ Helse- og omsorgsetaten 
 
Tlf: 77775553 / 46848167 
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Håndbok om akuttberedskap i 

kommunalt barnevern 
Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet, november 2017 
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1. Akuttberedskap i kommunalt barnevern 

Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir) gjennomførte våren 2017 en undersøkelse av 

akuttberedskapen i kommunalt barnevern. Undersøkelsen ble besvart av landets 

barnevernledere, og hadde en svarprosent på 81,6 prosent. Svarene viste blant annet at 48 % av 

tjenestene ikke hadde noen form for formalisert akuttberedskap. 239 av 293 respondenter avga 

svar. I etterkant av denne undersøkelsen har flere kommuner jobbet med å få på plass en 

formalisert akuttberedskap i sin kommune. 

Fylkesmannsembetene har ansvar for råd og veiledning, samt tilsyn med kommunene, jf. 

barnevernloven § 2-3 b annet ledd. Fylkesmannen har videre en råd- og pådriverfunksjon overfor 

kommunene i deres innsats for god kvalitet i akuttarbeidet. Dette fremkommer av Virksomhets- 

og økonomiinstruksfor fylkesmenn 2017, pkt. 5.1.4.16.. Dette gjengis også i tildelingsbrev til 

fylkesmennene for 2017. Akuttberedskap i barnevernet vil også være tema i 

styringsdokumentene for 2018. 

Håndboken skal fungere som et hjelpemiddel for embetenes saksbehandlere i bistanden til 

kommunene om etablering og utvikling av akuttberedskap. I tillegg til håndboka er det utarbeidet 

en powerpoint-presentasjon som embetene kan benytte i møter med kommunene.  

Håndboken er utarbeidet i samarbeid med 5 fylkesmannsembeter: Finnmark, Nordland, Nord-

Trøndelag, Oppland og Sogn og Fjordane. Embetene har innhentet informasjon fra sine 

kommuner om erfaringer ved etablering av akuttberedskap. I tillegg har Bufdir vært i kontakt med 

barnevernvakten i Follo og Sarpsborg kommune for ytterligere innspill.  

1.1 Krav til forsvarlige tjenester 

Barnevernlovens § 1-4 krever at tiltak og tjenester etter loven skal være forsvarlige. 

Forsvarlighetskravet er en rettslig standard. Innholdet i denne standarden vil endre seg over tid i 

takt med blant annet utviklingen av fagkunnskap og kompetanse på barnevernområdet (Prop. 

106 L (2012–2013) side 11. Forsvarlighetskravet innebærer blant annet at tjenestene må 

inneholde tilfredsstillende kvalitet, ytes i tide og i et tilstrekkelig omfang. Kommunene må ha en 

bemanning, kompetanse og kvalifikasjoner som er tilstrekkelig for å ivareta sine oppgaver på en 

forsvarlig måte. En lovfesting av forsvarlighetskravet har styrket tilsynsmyndighetens mulighet til 

å føre kontroll med at tjenesten yter forsvarlige tjenester.  

1.2 Tolkningsuttalelse om akuttberedskap 

Den 11.juni 2016 sendte Bufdir ut en tolkningsuttalelse knyttet til akuttberedskap i kommunalt 

barnevern1. Denne uttalelsen må ses på som en presisering av hva som anses å være forsvarlig 

akuttberedskap. I tolkningsuttalelsen heter det at: 

                                                

1
 https://bufdir.no/bibliotek/RettsdataStartPage/Rettsdata/?grid=gBUFDIRz2D2016z2E06z2E11 
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 «Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet vurderer imidlertid at kravet til forsvarlige tjenester i 
barnevernloven tilsier at alle kommuner må ha tilstrekkelig og riktig kompetanse tilgjengelig 
utenfor vanlig kontortid. Kompetansen kan være tilgjengelig i kraft av en bakvaktsordning pr. 
telefon. Selv om håndtering av mange akuttsituasjoner forutsetter et tett samarbeid med politiet 
og andre hjelpeinstanser, kan barneverntjenesten ikke overlate ansvaret for disse situasjonene til 
andre alene. En bakvaktsordning må være formalisert slik at noen faktisk har ansvar for å bidra 
med barneverntjenestens kompetanse, og samarbeide med andre hjelpeinstanser dersom det 
oppstår en alvorlig situasjon utenfor kontortid. En ordning som baserer seg på at barnevernledere 
eller ansatte i varierende grad kan kontaktes på private telefonnummer i krisesituasjoner er ikke 
en forsvarlig organisering barneverntjenestens akuttberedskap.  

Barnevernloven er ikke til hinder for at flere kommuner samarbeider om akuttberedskap. Et slikt 
samarbeid vil være særlig aktuelt for små kommuner.» 

I uttalelsen tydeliggjøres det  at forsvarlighetskravet innebærer at kommunene skal ha en 

formalisert akuttberedskap. Det stilles imidlertid ikke eksplisitte krav til hvordan akuttberedskapen 

skal organiseres. Kommuner som ikke har en formalisert akuttberedskap kan ikke sies å ha 

oppfylt kravet om forsvarlige barnevernstjenester. Noen kommuner kan ha beredskapsordninger 

som faller utenfor lovens minstekrav. Det vil være en del av Fylkesmannens oppgave å vurdere 

om akuttberedskapen er forsvarlig (se kapittel 6). 

1.3 Bruk av private aktører 

Direktoratets vurdering er at det ikke er adgang til å etablere akuttberedskap innenfor rammene 

av et privat tiltak. Dette begrunnes i at akuttberedskap i barnevernet anses som en del av 

offentlig myndighetsutøvelse, som ikke kan overlates til private aktører. Selv om 

vedtaksmyndigheten er lagt til påtalemyndigheten (så fremt ikke barnevernleder eller dennes 

stedfortreder er tilgjengelig) når det er nødvendig å fatte tvangsvedtak i akutte situasjoner, vil det 

være de som har ansvaret i en beredskapsordning som gjør de reelle vurderingene av hvordan 

barn i krise skal følges opp. Blant annet må ta de stilling til hvordan alvorlige 

bekymringsmeldinger umiddelbart skal følges opp, finne løsninger for barn i krise som ikke 

nødvendigvis innebærer at det fattes et hastevedtak (frivillige plasseringer og beslutninger), 

gjennomføre hjemmebesøk, snakke med barn uten foreldrene til stede og utveksle opplysninger 

med samarbeidspartnere m.m. Dette er beslutninger som må fattes fortløpende, og hvor det ikke 

vil være mulig for barneverntjenesten å ha tilstrekkelig styring med faglige vurderinger og valg i 

enkeltsaker. Departementet sendte 20. oktober 2017 ut en presisering av adgangen til å benytte 

seg av private aktører i barnevernet2: 

«Departementet vil understreke at det etter vårt syn ikke alltid vil være praktisk mulig for 

kommunen å ha den formen for styring og kontroll som er en forutsetning for lovlig å kunne 

benytte private til å bistå seg til å utføre oppgaver etter barnevernloven. I slike tilfeller kan 

barneverntjenesten ikke la seg bistå av private aktører innenfor områder som innebærer utøvelse 

av offentlig myndighet.» 

                                                

2
 Brev av 20.10.2017, ref. 17/468 
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1.4 Avgrensninger 

Håndboken tar kun for seg organisering av akuttberedskapen i kommunen. Flere kommuner har 

etablert samarbeid om andre oppgaver som er lagt til akuttberedskap og barnevernsvakt. 

Eksempler på oppgaver som faller utenfor håndbokens tema kan være råd og veiledning til barn 

og familier over telefon og ved hjemmebesøk, uanmeldte og anmeldte hjemmebesøk, 

oppfølgning etter tilrettelagte avhør eller annen form for oppfølgning av akutthåndtering. 

2. Ulike former for organisering av akuttberedskapen 

En forsvarlig akuttberedskap kan organiseres på flere måter. Under gis det eksempler på 

hvordan kommuner i dag har organisert beredskapen. Hvilken løsning den enkelte kommune bør 

velge må ses i lys av kommunens/regionens geografi, demografi, innbyggertall, 

personalressurser osv. Erfaring viser at flere kommuner har møtt utfordringer med å etablere 

akuttberedskap fordi mye problematiseres før arbeidet er kommet i gang. Embetene har opplyst 

at tjenester og kommuner som har startet opp etableringen av akuttberedskapen og utviklet 

denne fortløpende, er de kommunene som har kommet lengst i etablering og utvikling av 

akuttberedskap, 

2.1 Samarbeidsformer 

Kommunal akuttberedskap 

Kommunen organiserer selv akuttberedskapen i egen kommune.  

Interkommunalt samarbeid 

Det finnes flere organisatoriske modeller for interkommunalt samarbeid innenfor barnevern, 

uformelt interkommunalt samarbeid/løsere avtalebasert samarbeid, samarbeid for å løse «felles 

oppgaver», jf. kommunelovens § 27 og vertskommunesamarbeid, jf. kommuneloven  

§ 28-1 a-k.  

 

Tilbakemeldinger fra embetene viser at kommuner som har etablert et samarbeid rundt 

akuttberedskapen har forankret dette på ulikt vis, men at det mest vanlige er samarbeid etter 

vertskommunemodellen. Dette er også den modellen direktoratet anbefaler.  

 

Vertskommunesamarbeid er et avtalebasert samarbeid hvor de overordnede rammene vedtas av 

kommunestyret. Det er gitt generell hjemmel til å overlate utførselen av lovpålagte oppgaver og 

delegere offentlig myndighetsutøvelse til andre kommuner i et vertskommunesamarbeid med 

mindre den enkelte særlov avskjærer det, jf. kommuneloven § 28a. I Ot.prp nr 95 (2005-2006) om 

interkommunalt samarbeid er det klargjort at barnevernlovens bestemmelser ikke er til hinder for 

et interkommunalt samarbeid som beskrevet.  

 

Vertskommunemodellen er utformet med tanke på samarbeid mellom to eller flere kommuner om 

løsning av oppgaver som er lovpålagte, eksempelvis innen barnevern. Vertskommunesamarbeid 
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innebærer at det overlates beslutningsmyndighet til en annen kommune (vertskommunen). De 

øvrige kommuner i samarbeidet betegnes som samarbeidskommuner. Selve utførelsen av 

oppgavene med tilhørende beslutningsmyndighet overlates til vertskommunen. Det formelle 

(rettslige)ansvaret tilligger fortsatt samarbeidskommunen.  

 

Direktoratet er kjent med at noen kommuner har forankret akuttberedskapen sin som en 

samarbeidsvirksomhet etter kommuneloven § 27. For å etablere et § 27 samarbeid må 

deltakerne opprette et eget styre til løsning av felles oppgaver. § 27 gir stor frihet i organiseringen 

av samarbeidet, men begrenser kommunestyrets mulighet til å overføre myndighet til styret kun til 

å treffe avgjørelser som angår virksomhetens drift og organisering. Så lenge det ikke er i strid 

med særlovgivning, kan kommunene fritt delegere drifts- og organiseringsoppgaver. 

Kommuneloven § 27 gir ikke hjemmel for å delegere oppgaver som innebærer offentlig 

myndighetsutøvelse.  

2.2 Organisering 

Det er i dag etablert flere varianter med vaktordninger. Under skisseres et utvalg av ordninger 

som allerede er etablert. Kommunene er ansvarlige for at beredskapsordningen er forsvarlig, 

uansett hvilken organisering som velges. Det bør være et mål at publikum og 

samarbeidsinstanser har ett fast vaktnummer å forholde seg til, uavhengig av hvem som er i vakt, 

og hvilken vaktform man benytter. Vaktnummeret bør være godt synlig på kommunens 

hjemmesider. 

Aktiv barnevernsvakt 

Denne vaktordningen er organisert med en aktiv beredskap utenom ordinær arbeidstid, også i 

helger. Denne organiseringen er mest aktuell for større byer og tjenester, da den ofte vil kreve 

egne ansatte. Vedtaksmyndigheten i akuttsituasjoner er lagt til barnevernsadministrasjonens 

leder og påtalemyndigheten, og kan ikke delegeres.  Barnevernadministrasjonens leder er den 

som til enhver tid har det formelle ansvaret som leder for barneverntjenesten i kommunen eller 

bydelen. I lederens fravær vil den som eventuelt er utpekt til å fungere ha ansvaret. 

Beredskapsvakt utenfor arbeidsstedet 

I en slik ordning vil vakthavende kunne oppholde seg hjemme under vakten. Denne ordningen 

passer best for beredskap fra kl.15.00-08.00 i hverdager, og hele døgnet i helgedagene. 

Beredskapsvakten har svarplikt og rykker ut ved behov, gjerne etter avklaring med leder av 

beredskapen. Det kan være flere som har vakt samtidig i denne ordningen, eventuelt kan vakten 

deles på flere personer.  

Direktoratet har innhentet eksempler fra kommuner som benytter egen jobbtelefon i 

vakttjenesten, men som logger seg på en vakttelefon i en egen app. Vikarer benytter vikarmobil 

med samme app-funksjon. Denne vakt-appen sikrer at akuttberedskapen har et fast vaktnummer, 

uavhengig av hvem som er i vakt. Flere kommuner med denne ordningen benytter personell som 

allerede er ansatt i barnevernstjenesten. Det utformes en egen vaktordning fordelt på et utvalg 

ansatte i tjenesten, eller fra tjenestene i det interkommunale samarbeidet. 
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Aktiv vakt kombinert med beredskapsvakt utenfor arbeidsstedet 

Akuttberedskapen løses med en kombinasjon mellom aktiv beredskapsvakt og beredskapsvakt 

utenfor arbeidsstedet. Den tidsmessige fordelingen mellom aktiv og «passiv» vakt varierer, og 

oversikten under gir uttrykk for et eksempel på en fordeling: 

 Aktiv Hjemmevakt 

Hverdag 15.30-22.00 22.00-08.00 

Helg 14.30-00.00 00.00-14.30 

 

En kombinasjon av aktive arbeidstimer og beredskapsvakt utenfor arbeidsstedet er en modell 

som ofte benyttes der kommunen har etablert barnevernvakt, med egne ansatte i turnusordning. 

 

2.3 Styrker og utfordringer knyttet til ulike vaktordninger 

Organisering Styrker Utfordringer 

Aktiv 

barnevernsvakt 

 Alltid bemannet 

 Robust organisering 

 Ansatte som bare er ansatt i 
vaktordningen 

 De ansatte vil ofte ha god 
kunnskap og erfaring i møre 
med mennesker i krise 

 Barnevernvaktene har ofte godt 
etablert samarbeid med politi, 
og god kjennskap til nødetater, 
samt krisesenter 

 

 Ressurskrevende ordning 

 Passer best for større 

kommuner eller 

interkommunale samarbeid. 

Hjemmevakt  Alltid en bemannet 

akuttberedskap 

 Ved bruk av ansatte som jobber 

i barnevernstjenesten til daglig 

sikres erfaring og kunnskap om 

barnevernstjenestenes 

oppgaver og mandat 

 Ordningen kan bli sårbar, 

særlig knyttet til helg, ferier og 

når det foregår større 

arrangementer i 

kommunen/regionen 

 For å sikre forsvarlige tjenester 

bør kommunene i disse 

periodene vurdere om 

akuttberedskapen skal 

intensiveres.   
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Kombinasjon av 

aktiv og bakvakt 

 Det er alltid en bemannet 

akuttberedskap 

 Ved en kombinasjon av aktiv 

vakt og hjemmevakt vil 

kommunen være mer 

tilgjengelig enn ved en rendyrket 

hjemmevaktordning 

 Ordningen krever økning i 

personalressurser og vil derfor 

kunne være utfordrende å 

etablere i områder hvor det er 

utfordrende å rekruttere 

 

2.4 Geografiske utfordringer 

Flere områder i Norge vil møte utfordringer uavhengig av hvilken vakttjeneste som velges. 

Utfordringene knyttes i all hovedsak til store geografiske avstander, og begrenset 

fremkommelighet til eksempelvis øykommuner. Dette er også utfordringer som noen større 

barnevernsvakter kan møte, på grunn av lang reisetid fra arbeidslokasjon til hendelsessted.  

Erfaringsvis løses disse utfordringene pragmatisk ved å opprette kontakt med lokale 

faginstitusjoner/personer som kan ivareta akutte situasjoner i påvente av at akuttberedskapen 

kommer frem. Det bør imidlertid etter direktoratets mening etableres en mer formell avtale som 

grunnlag for et slikt samarbeid.  

I tilfeller hvor helikopter eller båt må rekvireres, må det etableres kontakt og dialog med politiet 

som har myndigheten til å rekvirere slike fremkomstmidler. I de fleste akutte situasjoner hvor 

rekvirering vurderes som nødvendig må også politiet være til stede for å løse egne oppgaver 

(vold, overgrep, ordensforstyrrelse, rus). 

2.5 Tilgang til saksbehandlingssystemer 

Det vil være en fordel for kommunale vakttjenester at de har tilgang til saksbehandlingssystemet 

når de har bakvakt. Det er imidlertid ikke et krav at denne tilgangen er på plass ved etablering av 

akuttberedskap i kommunene.  

Tilgang til barneverntjenestens ordinære saksbehandlingssystem vil også være aktuelt å vurdere 

der det inngås samarbeid med andre kommuner om en vaktordning. Utgangspunktet er at det vil 

være adgang til å gi en begrenset tilgang til hverandres saksbehandlersystem, og at det i mange 

situasjoner vil være en fordel å ha kunnskap om deler ved saken. Taushetsplikten er ikke til 

hinder for at opplysningene er tilgjengelig for andre tjenestemenn innen organet eller etaten, jf. 

fvl.§ 13 b første ledd nr. 3. Forutsetningen er at spredningen av opplysninger ikke går lengre enn 

det som trengs for en hensiktsmessig arbeids- og arkivordning. Barneverntjenestene i forskjellige 

distrikt eller kommuner anses å tilhøre «samme etat».3 Det bør gjøres en vurdering av hvilken 

informasjon som vil være nyttig å ha tilgang til i en akuttsituasjon. I praksis kan det innebære at 

                                                

3
 Rundskriv Q-24, mars 2005 - Barnevernet og taushetsplikten, opplysningsretten og opplysningsplikten 

pkt. 6.1.5 
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kommunene gis adgang til et merknadsfelt/notat som sier noe om følgende (listen er ikke 

uttømmende): 

- Barnets nettverk 

o Ressurspersoner og kontaktinformasjon til disse (adresse, telefonnummer) 

o Personer som ikke anses som ressurser i en krisesituasjon 

- Hvordan det enkelte barnet kan møtes på en best mulig måte 

- Informasjon knyttet til mulig alternative løsninger i akutte situasjoner 

- Informasjon om allerede iverksatte tiltak 

- Informasjon om mulige tiltak som kan iverksettes 

- Informasjon om erfaringsmessig hensiktsmessige måter å møte barnet og familien  

I forbindelse med tilganger bør kommunene gjøre en risikovurdering med tanke på hvor mye 

informasjon som vil være hensiktsmessig å dele. Kommunene bør også vurdere behovet for 

hyppigere internkontroll for å forhindre at sensitive opplysninger tilfaller flere personer enn det 

som er nødvendig for å løse akutte situasjoner.  

3. Etablering og forankring av akuttberedskapen 

Etablering og utvikling av akuttberedskap krever forankring i kommunens administrative og 

politiske ledelse. For kommuner som velger å benytte ansatte i barnevernstjenesten i en 

turnusordning må dette også forankres i barnevernstjenesten. 

Nedenfor gis forslag til arbeidsprosess i forkant av etablering av akuttberedskap: 

Forankring i kommunen: 

 Barnevernstjenestens ledelse etablerer dialog med rådmann og kommunalsjef i 

kommunen/det interkommunale samarbeidet 

 Ordfører orienteres om denne dialogen 

 Det etableres en prosjektgruppe som ser på aktuelle løsninger og endelig kommer med 

en anbefaling 

 Anbefalingen legges frem til politisk saksbehandling, hvor kommunestyret treffer vedtak. 

Forankring i tjenesten: 

Når det gjelder de løsningene som medfører at noen av de ansatte i barnevernstjenesten vil 

utgjøre akuttberedskapen, er det klart at etableringen må forankres i tjenesten. Barnevernleder 

må derfor informere og involvere egne ansatte. Leder bør også involvere tillitsvalgte på et tidlig 

tidspunkt. 
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4. Ressurser knyttet til akuttberedskap 

Etablering av akuttberedskap i kommunene vil medføre økte utgifter. Kommunene kan løse 

oppgaven innenfor eksisterende budsjett, eller tilføre nye midler til barnevernsbudsjettet.  

For døgnbemannet barnevernsvakt vil det være behov for egne ansatte i turnusordning, samt at 

det kan kreve ressurser å leie lokale, bil etc. 

Ved beredskapsvakt utenfor arbeidsstedet vil ekstrautgiftene stort sett relatere seg til utgifter 

knyttet til ekstra lønnsutgifter. 

Kombinasjon aktiv vakt og beredskapsvakt utenfor arbeidsstedet vil i tillegg kreve ekstra 

personalressurser.  

5. Samarbeid 

I arbeidet med å etablere akuttberedskap kan det være hensiktsmessig å opprette dialog med 

instanser som det er naturlig å tenke at kan bistå i arbeidet. Flere embeter har positive erfaringer 

med å opprette kontakt med KS i oppstarten. KS kan bistå i arbeidet med å motivere 

kommuneledelse i å rette fokus på etableringen av akuttberedskap. Utover dette må KS sin rolle 

avklares nærmere hos det enkelte embetet. 

Videre er involvering av kommuneledelsen, både på administrativt og politisk nivå viktig. At 

barnevernstjenestene får bistand til å informere kommuneledelsen om lovkravene knyttet til 

akuttberedskap vil være nyttig, og fylkesmannen vil kunne ha en viktig pådriverrolle i denne 

sammenheng. Særlig vil det kunne være behov for bistand i de områdene hvor kommunene må 

gå sammen for at ordningen blir forsvarlig. 

Det kan i tillegg være et fornuftig grep at andre akuttetater involveres eller informeres om at det 

etableres akuttberedskap i barnevernet. Erfaringer fra etablering av akuttberedskap tilsier at 

akuttetatene er positive til at kommunene etablerer akuttberedskap på barnevernsfeltet. Det er 

viktig at akuttinstansene gjøres kjent med hvordan ordningen er organisert, og hvordan det kan 

oppnås kontakt. Det anbefales at forventninger til hvordan samarbeidet skal fungere avklares. I 

fasen etter at akuttberedskapen er etablert kan det være behov for å diskutere konkrete 

hendelser i etterkant slik at det fortløpende kan gjøres nødvendige justeringer i samarbeidet. Det 

kan være lurt å utarbeide en plan for hvordan denne dialogen skal foregå. 

Aktuelle instanser som det vil være naturlig å etablere dialog med: 

 Politi 

 Helsevesen 

 Krisesenter 

 Barnevernsinstitusjoner (og eventuelt andre institusjoner med døgnbemanning) 
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I enkelte regioner er det særlige geografiske utfordringer, for eksempel store avstander eller 

øykommuner, som medfører at akuttberedskapen har vanskeligheter med å komme seg til 

stedet. Det kan også oppstå situasjoner hvor akuttberedskapen bør være flere steder nesten 

samtidig, noe som vanskelig kan løses i praksis. Eksempelvis kan slike utfordringer løses ved å 

inngå dialog og samarbeid med relevante instanser som raskt kan være på plass i påvente av at 

akuttberedskapen eller andre nødetater kommer til stedet. 

6. Fylkesmannens virkemidler 

Fylkesmannen har flere virkemidler som kan være nyttig å bruke som insentiv for å etablere 

akuttberedskap. Dette er virkemidler som kan gi kommunene en ekstra motivasjon til å opprette 

forsvarlig akuttberedskap. Enkelte kommuner uttrykker motstand mot å opprette akuttberedskap. 

Fylkesmannens pådriverrolle vil være særlig viktig i disse tilfellene. 

Som tidligere nevnt er involvering av kommuneledelse viktig for å forankre arbeidet på riktig nivå i 

kommunen, i tillegg til at det som nevnt kan være aktuelt etablere et samarbeid med KS lokalt. 

Direktoratet har innhentet erfaringer fra embeter som har gode erfaringer med å lyse ut 

skjønnsmidler til prosjektstilling for å etablere akuttberedskap, særlig der flere kommuner har 

behov for å samarbeide rundt etablering og drift. 

Videre viser erfaring fra embetene at det også er et alternativ at fylkesmannen tar initiativ til å 

invitere kommuneledelse og barnevernledelse i hele fylket for å starte prosessen med etablering 

av akuttberedskap. En slik forankring kan fungere som et tydelig signal for kommuner som er 

tilbakeholdne med å starte opp arbeidet med å etablere en formalisert og forsvarlig 

akuttberedskap. 

Endelig vil fylkesmannens rolle som tilsynsmyndighet være et virkemiddel ved at fylkesmannen 

kan konkludere med lovbrudd dersom akuttberedskapen vurderes som uforsvarlig. En utfordring 

her kan være at privatpersoner sjelden klager over at det ikke har vært tilgjengelig 

akuttberedskap. Som følge av tildelingsbrev for 2018 blir en av fylkesmennenes oppgaver 

fremover å foreta risikovurdering av kommunenes akuttberedskap. Dissevurderingene vil gi 

grunnlag for å vurdere om den enkelte kommunes akuttberedskap er innenfor lovens 

bestemmelser.  

 

Etablering av en forsvarlig akuttberedskap må ikke gå på bekostning av forsvarligheten i 

barneverntjenestens arbeid for øvrig. Dette blir et aktuelt punkt for fylkesmennene å følge opp i 

sin risikovurdering av kommunen og barneverntjenesten. 
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Vesterålen barnevern
Temamøte vedr. barnevern

Nordreisa kommunestyre 19.09.18
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Om Vesterålen barnevern
• Opprettet 01.01.2012
• Målsetting å gi et faglig bedre tilbud til barn og 

familier i Vesterålen som trenger tiltak fra 
barnevernet

• Seks kommuner i Vesterålen – ca. 33 000 
innbyggere

• Sortland kommune vertskommune – 
Kommunelovens § 28.b 

• Andøy, Bø, Hadsel, Lødingen og Øksnes
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VBV forts.
• 5 fellesstillinger; barnevernleder, fagleder, advokat og 

2kontorfaglige stillinger
• 3 teamledere; kartlegging, tiltak og omsorg
• 24 kontaktpersoner/barnevernkonsulenter
• 4,5 årsverk familieveiledere ( blant annet omgjort 1.5 

årsverk kontaktperson til familieveileder)
• Kontor og oppmøtested i alle kommuner – kommunene er 

pliktige å holde kontorer
• Referansegruppe – kommunalsjefer fra alle kommunene, 

ledes av min leder; kommunalsjef oppvekst i Sortland 
kommune
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Et bilde av VBV
Barnevernleder

1 ÅRSVERK

TEAM KARTLEGGING 
TEAMLEDER

6,5 ÅRSVERK KONTAKTPERSON

TEAM HJELPETILTAK 
TEAMLEDER  

98 ÅRSVERK KONTAKTPERSON
TILTAKSGRUPPA 

4,5 ÅRSVERK FAMILIEVEILEDERE

TEAM OMSORG
 TEAMLEDER 

7,8 ÅRSVERK KONTAKTPERSON

STAB
FAGLEDER, ADVOKAT, SEKRETÆRER

4 ÅRSVERK
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VBV sin portefølje

• Ca. 270 - 300 barn til en hver tid; 
– 60 er under undersøkelse
– 70 er under barnevernets omsorg
– 150 mottar hjelpetiltak- hvorav 30 mottar 

ettervern
• Ca. 100 fosterhjem i Vesterålen
• Ca. 50 tilsynsførere

• Evaluert av Telemarksforskning i 2017/2018
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Økonomi

• Samarbeidsavtale
• Rapportering
• Møte med  rådmennene 
• Økonomiske utfordringer:

– Noen kommuner har fått økt sine utgifter til tiltak 
– Økte driftsutgifter
– Ved oppstart av tjenesten forventet at man ikke reduserte utgifter,  

men økt kvalitet i tjenesten.  Det mener vi at vi bestemt å ha nådd, 
selv om vi stadig jobber med forbedringer og utvikling
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Samarbeid med andre tjenester
• Utfordrende ved overgangen til en interkommunal 

tjeneste
• Gjennomført et prosjekt:  Samhandling = forebygging i 

Vesterålen 2014 – 2015
– Hver kommune har utviklet sine forum på ulike systemnivå 

og individnivå, mål og mandat for hvert møte
– VBV deltar ut fra et vedtatt antall årlige møter i hver 

kommune
– Prosjektet viste at det måtte gjøres en ryddejobb i alle 

kommune, og at årsaken til utfordringene ikke alene lå hos 
VBV 

– Kunnskap om taushetsplikt og informert samtykke har 
vært sentralt i prosjektet
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Forts samarbeid

• De seks kommunene er ulike og VBV har 
måttet tilpasse seg de ulike kommunenes 
tjenester

• Vi samhandler med tjenester som ser ulike ut i 
hver kommune 
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Hva har vi lyktes med
• Fagutvikling

– Mitt liv
– Familie integrert terapi
– Videreutdanninger
– Kultursensitivt barnevern

• Fagutvikling innenfor familie og nettverksmetoder
– Familieråd
– Oppstartmøter

• Tanker rundt akuttarbeid
• Opprettelsen av tiltaksgruppe
• Gir gruppetilbud 
• Opprettelse av beredskapsvakt i helgene

212



Forts.

• Hva viser tallene:
– Fristbrudd redusert fra 40 % i 2014 til 8 % i 2017
– Barn med tiltaksplaner økt fra 72% til 96 %
– Evalueringer økt fra 33 % til 80 % 
– Lovpålagte oppfølgingsbesøk av barn i fosterhjem 

nær 100 % måloppnåelse - kostnadskrevende
– Tilsyn i fosterhjem – måloppnåelse på ca. 90 % 

• Tiltak for å få bedre resultat
• Tall er ferskvare og et lederansvar
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Fordeler ved interkommunal tjeneste

• Tjenestens størrelse og robusthet
• Spesialisering
• Fagutvikling/tiltaksutvikling
• Vakttjeneste
• Kompetansedeling 
• Rekruttering
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Utfordringer

• Store avstander – mye tid til å forflytte seg, ca. 4 
årsverk går til reising

• at eierkommunene faktisk føler et eierskap ti 
tjenesten, også når det røyner

• Overgang mellom team
• Økte utgifter til barn med tiltak utenfor hjemmet
• Få et enda større kvalitetsfokus, nå som vi har 

rimelig gode resultat ift lovkravene som 
framkommer av tall
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Vår hjemmeside

• http://www.vestbv.no/
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 Dato:                 01.10.2018 

 
 
 

Saksfremlegg 
 

 
Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato 
57/18 Formannskap 10.10.2018 
 Kommunestyret  

 

Interkommunalt vertskommunesamarbeid – Arbeidsgiverkontroller for 
kommunene Nordreisa, Skjervøy, Kåfjord, Lyngen og Storfjord 

Henvisning til lovverk: 
 
Skattebetalingsloven §5-13 
Folketrygdloven § 24-4 
Kommuneloven kap. 5 
 
 
Vedlegg 
1 Samarbeidsavtale 
 

Rådmannens innstilling 
Formannskapet innstiller at kommunestyret gjør slikt vedtak:  
1)  Det opprettes en 100 % interkommunal regnskapskonsulent etter samarbeidsform §28-1 

b i kommunelova – vertskommunesamarbeid.   
2) Vedkommende velger selv hvilken kommune han/hun skal ansettes i – den kommunen 

blir vertskommune. 
3) Kostnaden ved tjenesten fordeles deltagerkommunene som hovedregel etter 40 % fast del 

og 60 % etter antall kontroller.  
4) De involverte kommunene innarbeider tilstrekkelig budsjettmidler i budsjettet for 2019. 

For Skjervøy kommune vil dette utgjøre inntil kroner 100.000,- ekstra pr. år. 
5) Kommunestyret ber Rådmannen foreta videredelegering av sin myndighet til 

vertskommunen for de oppgaver som skal utføres og avgjørelser som skal treffes etter 
vertskommuneavtalen. (jfr kommunelovens § 28-1 b pkt 3) 

 
 

Saksopplysninger 
Skatteoppkreverkontorene i Norge skal gjennomføre arbeidsgiverkontroller.  Pr i dag er antallet 
kontroller som skal gjennomføres satt til 5 % av antall arbeidsgivere i kommunen.  Kommunene 
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i Nord-Troms har til og med 2017 kjøpt deler av denne oppgaven fra Kemneren i Tromsø, men 
fra og med 1.1.2018 har ikke kommunene noen avtale for slik bistand. 
I den forbindelse ble det våren 2017 startet med sonderinger sammen med Skatt Nord om 
hvordan vi skal løse denne oppgaven når avtalen med Tromsø kommune utløper.  Dette møtet 
ble fulgt opp av møter i november 2017 og mars 2018.  Deltagerne i møtene har vært 
økonomisjefer og skattekonsulenter. 
Totalt har alle Nord-Troms kommunene, inkl. Karlsøy kjøpt 29 kontroller fra Tromsø de siste 
årene. Dette har utgjort ca. 60 % av kontrollvolumet. Kvænangen og Karlsøy har funnet andre 
løsninger, slik at de 5 gjenværende kommunene har et behov for å få gjort 23 kontroller. Totalt 
budsjett for disse 23 kontrollene er 580.000 i kommunene pr. 2018. I tillegg er det noen 
kontroller som fortsatt skal gjøres lokalt ca. (40%) 
 
Kommune Antall arbeidsgivere Antall kontroller 
Skjervøy kommune 134 4 
Nordreisa kommune 253 8 
Lyngen kommune 168 5 
Kåfjord kommune 104 3 
Storfjord kommune 90 3 

 Tall pr 30.9.2017 

 
 
Slik som situasjonen har utviklet seg er det 3 alternativer som har vært diskutert. 

 Kjøp av kontrolltjenester (som tidligere, men med ny «leverandør») 
 Alle kontrollene gjennomføres lokalt 
 Det samarbeides om en kontrollfunksjon i form av en nyansatt felles regnskapskontrollør. 

 

Vurdering 
Gruppen som har jobbet med dette har vurdert alle 3 alternativene.  Vi var fort enige om at ingen 
har kapasiteten til å ta inn hele volumet i egen organisasjon, og ingen har stort nok volum på 
egen hånd til at en kontrollør kan forsvares i en kommune. 
Når det gjelder å kjøpe kontrolltjenestene fra andre kommuner, ser vi ikke muligheten til å kjøpe 
hele kontrolltjenesten i fellesskap, da måtte vi i tilfelle gå hver for oss, da vi ikke kunne se at 
noen kommuner hadde tilgjengelig kapasitet til å ta inn hele volumet.  Da vi ikke ønsket å 
konkurrere i markedet om den ledige kapasiteten (dersom den finnes), falt valget på å gå for 
løsningen med å ansette en interkommunal kontrollør. 
En interkommunal kontrollør vil få et arbeidsfellesskap med de kommunale 
regnskapskontrollørene, hvor vedkommende kan få noen å sparre med.  I tillegg så har Skatt 
Nord gitt oss forventninger om at en nyansatt kontrollør skal få opplæring og bistand hos 
kontrollgruppa ved Lekneskontoret. 
Neste punkt på agendaen var da hvilken samarbeidsform som skulle velges.  Slik som gruppa 
såg det var det to alternativer.  Samarbeid etter kommunelovens §27 eller etter kommunelovens 
§ 28-1 b. 
Med tanke på at dette er et lite samarbeid, med en ansatt, er det ønskelig med minst mulig 
administrasjon. Et § 28 samarbeid er et vertskommunesamarbeid hvor kontrolløren blir ansatt i 
vertskommunen, og myndigheten knyttet til den ansatte blir delegert til vertskommunen.  Men 
det er ikke noen endelig vedtaksmyndighet tilknyttet kontrolløren.  Kontrolløren skal 
gjennomføre kontrollen, saksbehandle og lage innstilling.  Den endelige vedtaket fattes av den 
kommunale skatteoppkrever.  Fagsystemet fra Skatteetaten legger også opp til en slik 2-trinns 
vedtaksform.   
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Ved et §27 samarbeid skal det i tillegg etableres et styre etter vedtatte vedtekter. 
Peter Reinholdtsen i Skatt Nord er klar i sin anbefaling på at vi bør velge et §28 samarbeid.  Det 
er denne formen for samarbeid som velges i de aller fleste nye samarbeid, blant annet 2 
samarbeid som er under oppstart i Finnmark.  Et viktig argument som han har er å unngå å 
«administrere i hjel et så lite samarbeid»  Den ene ansatte bør bruke sin arbeidstid på 
arbeidsgiverkontroller og ikke saksbehandling for et §27 styre. 
Når det gjelder arbeidsmengden så er normtallene til en kontrollør drøyt 20 kontroller pr år.  
Med våre 23 kontroller kommer vi i overkant av hva en kan forvente, men med tilstrekkelig 
bistand så bør det gå bra. 
Når det gjelder budsjett så er den samlede sum kommunene har til rådighet i år, kr 580.000 ikke 
tilstrekkelig for å kunne lønne, lære opp og huse en kontrollør. Tilstrekkelig beløp må 
innarbeides i kommunenes budsjett fra 2019.  Det må også forventes noe reising i regionen etter 
regning.  Kostnadene forskutteres av vertskommunen og fordeles deltagerkommunene etter 40 
% fast og 60 % etter antall kontroller. 
Det legges opp til at den som blir ansatt får selv bestemme hvilken kommune det er ønskelig å 
ha kontorsted og være ansatt i.  
Arbeidet fra gruppen har vært behandlet i rådmannsutvalget 
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SAMARBEIDSAVTALE 
 

OM 
 

ARBEIDSGIVERKONTROLL 

 
1. Deltakere  

 

Skjervøy kommune inngår med dette et gjensidig forpliktende samarbeid for 

arbeidsgiverkontrollen med kommunene Nordreisa, Kåfjord, Lyngen og Storfjord. 

 

2. Formål  

 

Samarbeidets formål er å styrke og bedre arbeidsgiverkontrollen i kommunene, slik at 

kommunene best mulig kan oppfylle sine forpliktelser etter skatteoppkreverinstruksen 

kapittel 5. Kommunene skal og gjennom samarbeid skape et effektivt og faglig miljø som 

kan utføre og/eller bistå skatteoppkreverne i regionen med regnskapskontroll hos 

arbeidsgivere. 

 

 

3. Kontorkommune / arbeidsgiveransvar 

Samarbeidet er organisert etter kommuneloven § 28-1 b, administrativt 

vertskommunesamarbeid. 

 

Vertskommune fastsettes ved tilsetting av kontrollør. Vertskommunen skal være 

kontorkommune og påtar seg arbeidsgiveransvaret for de stillinger som blir opprettet etter 

avtale mellom kommunene.  

Samarbeidsmodellen åpner for at den ansatte selv kan velge vertskommune. 

 

Skatteoppkreveren ved vertskommunekontoret har den formelle og daglige ledelsen. 

 

 

4. Administrasjon og kontor 

 

Vertskommunen foretar ansettelse av regnskapskontrollører og stiller nødvendige kontor 

og utstyr til disposisjon mot forholdsmessige refusjon av utgiftene. 

Ansettelse skjer på kommunale vilkår. 

 

 

5. Kontrollvirksomheten  

 

Ressursen vil være fordelt etter antallet arbeidsgivere i kommunen.  

 

Arbeidsgiverkontrollen i de enkelte kommunene skal skje på vegne og under 

vedkommende skatteoppkrevers ledelse og ansvar, jfr. Skatteoppkreverinstruksen. 

 

Det er ikke forutsetning at samarbeidet skal dekke det totale kontrollbehovet i 

kommunene. Den enkelte kommune må derfor ha noe egen kapasitet for kontrolloppgaver. 

 

Skatteoppkrever i den enkelte kommune har ansvar for utplukk av objekter for kontroll. 
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6. Økonomi  

 

Samarbeidskommunene forplikter seg til å refundere vertskommunens faktiske utgifter 

etter prinsippet 40 % fast og 60 % etter antall kontroller i den enkelte kommune. 

 

 

7. Samordning  

 

Interkommunal arbeidsgiverkontroll har årlig oppstartmøte hvor kontrollvirksomheten 

planlegges. Deltakerkommunene må ha sine objektlister klare til dette møtet. 

 

Interkommunal kontrollør og kommunenes egne kontrollressurser skal ha minimum ett 

møte til pr år. 

 

 

8. Avtalens varighet og oppsigelse  

 

Oppstarttidspunkt for samarbeid er satt til 1. januar 2019, endret tidspunkt etter nærmere 

avtale i henhold til ansettelse av regnskapskontrollør.  

 

Avtalen løper og fornyes automatisk til den blir oppsagt av en eller flere av deltakerne. 

Skriftlig varsel om oppsigelse må sendes senest 31.12 inneværende år for å kunne tre ut 

31.12. året etter. 

 

Hvis en av deltakerne sier opp avtalen må avtalen reforhandles. 

 

 

 

 

Olderdalen den  ……………20xx   Navn   den……….. ..….20xx 

       

Kåfjord kommune     Navn  kommune  

Sign.        Sign:  

 

             

  

 

         

Navn den …………         20xx     

Navn kommune           

Sign:  
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Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato 
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Skjervøyterminalen - kommunalt AS? 

Henvisning til lovverk: 
 

Rådmannens innstilling 
Saken legges fram med åpen innstilling. 
 
 
 
 

Saksopplysninger 
Bakgrunnen for saken er vedtak i kommunestyret 17.12.17: Kommunestyret ber rådmannen 
vurdere muligheten for å omgjøre «Terminalen» til et aksjeselskap 100 % eid av kommunen. 
Terminalen har i dag en drift som er helt på siden av det kommunen jobber med, og det kan 
være vanskelig for oss politikere å få oversikt. Det legges frem en sak for kommunestyret innen 
juli 2018. 
 
Skjervøyterminalen ble i 2005 oppretta som kommunalt driftsselskap, da Nor-Cargo AS og Nor-
Lines AS ikke ønska å videreføre drifta (F-sak 107/05). Bygningsmassen tilhørte Nor-Cargo AS, 
og bygget ble i 2007 kjøpt av Skjervøy kommune (K-sak 146/07). Av protokollen går det fram 
at drift av terminal/ekspedisjon og kjøp av bygg ble vurdert som økonomisk risikabelt. På den 
annen side ble terminalen sett på som et viktig infrastrukturtiltak for et maritimt senter som 
Skjervøy. Siden den gang har Skjervøyterminalen vært en virksomhet organisert innenfor 
teknisk sektor.  
 
Alle behov, både til investering og drift, meldes inn til etatsleder på linje med andre kommunale 
virksomheter. Økonomisk over-/underskudd reguleres inn/ut etter behov. Regnskapstall fra de 3 
siste åra viser følgende resultat: 
 
2015: Budsjettert 130.000 i overskudd, gikk med 886.000 i overskudd. 
2016: Budsjettert 157.000 i overskudd, gikk med 830.000 i overskudd. 
2017:  Budsjettert 435.000 i overskudd, gikk med 695.000 i overskudd 
2018: Budsjettert 803.000 i overskudd, satser på ca 1 million. 
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Skjervøyterminalen driftes godt, og som det framgår av tallen over har terminalen i de seinere 
åra gått med større overskudd enn budsjettert, men resultatet varierer selvsagt i forhold til 
endringer i markedet. Som eksempel kan nevnes at Skjervøyterminalen i 2016 hadde en god 
synergieffekt av utbyggingen av tunellen på Reisafjellet og kraftledningen i regi av Statnett. 
 
Når det gjelder investeringsbehovet for Skjervøyterminalen, har det i de siste åra dreid seg om 
kjøretøy – både thermobil (innkjøp i 2016) og varebil (innkjøp i 2018). Disse investeringene kan 
sees i sammenheng med endring fra gods på sjø til gods på land. I tillegg er det gjort mindre 
investeringer innenfor drifta, bl a oppgradering av fryselageret, slik at det tilfredsstiller 
Mattilsynets krav. Det er også gjort utbedringer av tak innafor drifta. 
 
Investeringer til bygning/fasiliteter i bygget samt kaianlegg: inneværende år er det lagt inn 
600 000 til oppgradering av kaidekket, men her ser en at det må gjøres ei større oppgradering 
som også omfatter kaias bærende element. Her vil det komme et større investeringsbehov. For 
kommende budsjettperiode er det meldt inn behov for oppgradering av fryselageret til 200 000 
samt kjøpe ut truck fra leasingavtale til kr 150 000. 
 
Litt om Skjervøyterminalens drift: Skjervøyterminalens hovedformål er drift av godsbåt - og 
hurtigruteekspedisjon samt innhenting og utkjøring av gods. I tillegg utføres ekspeditørtjenester 
for hurtigbåtene MS «Kvænangen» og MS «Jernøy».  
 
Kontor og driftsanlegg utgjør den største andelen av terminalbygget, som ellers huser 
kontorlokaler til PPT, interkommunal innkjøpssjef og havnebetjent, samt lokaler utleid til 
Skjervøy taxi. Skjervøyterminalen har fire ansatte, deriblant en trainee. For å handtere 
transporttjenestene på land har terminalen 2 thermobiler og 1 varebil. Thermofasilitetene gir 
terminalen mulighet til å frakte bl a sjømat- og Tine-produkter. Slikt gods har overtatt for 
svikten i transport av byggevarer og stykkgods. Terminalen har de siste par åra styrka transport 
på land, da ordretilgangen på sjø har vært svakere. 
 
Opprettelse av et kommunalt AS: Når det skal gjøres vurderinger om hvorvidt 
Skjervøyterminalen skal omgjøres til et kommunalt aksjeselskap, er det ei rekke 
problemstillinger som må drøftes: 

a) Hva er formålet med å etablere terminalen som et kommunalt AS? 

Som oftest ligger det finansielle formål bak ei etablering av AS. I så måte vil det være relevant å 
sette finansielle mål, som f.eks avkastningsmål. Et annet formål kan være politisk. Det 
vesentlige her er å definere hva en ønsker å oppnå med et kommunalt AS som en ikke oppnår 
med dagens organisering. 
 

b) Hva må på plass før ei eventuell etablering av kommunalt AS? 
 
Rammene for virksomheten må på plass. Det må avklares om hva det kommunale aksjeselskapet 
skal omfatte. Er det drift av bygg og kaianlegg i tillegg til drift av ekspedisjonen? Rammeavklaring 
innebærer også utforming av mål og resultatkrav, eierskapsmelding, selskapsstrategi, vedtekter, 
avtale/oppdragsbrev, oppnevning av styrer, faste eiermøter, rapportering, tilsyn og kontroll. 
 

c) Hvem bør sitte i styret? 

I Skjervøy har folkevalgte sittet i styrer. Det er derimot delte meninger om hvorvidt folkevalgte bør 
sitte i styret i kommunale AS. På den ene side vil politisk deltakelse gi bedre politisk kontroll. På 
den annen side er det et spørsmål om de folkevalgtes kompetanse som styremedlemmer, og om 
deres evne til å håndtere de ulike hattene som kommunestyrerepresentant og styremedlem 
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innebærer. Ut i fra tidligere erfaring er dette ei utfordring. KS anbefaler at styret ikke består av 
politikere. Om styret ikke består av politikere, er det viktig at politikerne bidrar aktivt ift å gi 
styringssignaler og følge opp selskapet gjennom eierskapsdrøftinger. (I Skjervøy kommunes vedtatte 
eierstrategi, er det satt opp kriterier for valg av styremedlemmer.) 
 

d) Hvilken rolle skal kommunens administrasjon ha?  

Det anbefales at kommunens administrasjon ikke har noen rolle i selskapet. Det betyr at all 
saksbehandling skjer innenfor selskapet, og at budsjett og regnskap utformes og utføres av ekstern 
part. Kontrollutvalget har rolle ift kontroll og tilsyn. 
 
Det må påregnes en del tid til å få grunnlaget for en organisasjonsendring på plass. I en slik prosess 
må en også regne med at det dukker opp problemstillinger underveis som må løses. Bl a vil det være 
et spørsmål om hvilken konsekvens ei omorganisering har å si for den inngåtte avtalen med 
Hurtigruten ift kaivederlag/anløpsavgift.  
 
Dagens leder av Skjervøyterminalen har gitt følgende anbefaling i saken: 

Skjervøyterminalen, slik den har vært drevet fram til nå, kunne fordelaktig ha vært organisert 
som en egen enhet, da helst som et aksjeselskap. Selv om jeg som virksomhetsleder, personlig 
har ønsket en slik organisering, er mitt råd nå å avvente med dette. 

Dette skyldes utfordringer i driften når Hurtigruten AS må bygge om sine båter til gassdrift for å 
tilfredsstille miljøkravene til staten iht den nye avtalen som trer i kraft fra 2021. 

Godskapasiteten blir halvert, det kan ikke tas med biler og det blir nesten ikke plass til kjøl og 
frys. Kravet fra oss ekspeditører om at dagens kapasitet på 150 palleplasser kjøl/frys måtte 
opprettholdes ble ikke tatt til følge. Etter ombygging blir kapasiteten 50 pll på hvert skip, noe 
som betyr at båten er fullastet før den når Skjervøy. Vi vil selvfølgelig bli enige om en 
fordelingsnøkkel, men det vil bli svært vanskelig å opprettholde hurtigruteekspedisjoner etter 
dette.  

Selv om Skjervøyterminalen sin forretningsidé er tuftet på ekspedering av hurtigruter og 
godsbåter har vi grunnet lav ordretilgang skaffet oss flere avtaler på bilkjøring av gods. Dette 
utgjør nå en betydelig del av omsetningen. 

Vi vil sammen med de andre ekspedisjonsstedene jobbe aktivt framover for andre alternativer 
for mer gods på sjø. Dette må vi bare lykkes med, for slik jeg ser det, er smertegrensen nådd for 
mengden bilkjøring et kommunalt eid selskap skal styre med. Tenker at eierne også har en klar 
definisjon på hva vi skal drive med. 

For å få mer gods over på sjø må havnene på hver enkelt sted komme sterkere på banen. Et 
samarbeid mellom Skjervøyterminalen og Skjervøy Havn kan også være et tema for styrking av 
begge avdelingene.  

Håper at jeg med dette, har fått fram at en omorganisering til AS på nåværende tidspunkt er 
uklokt. 

Vurdering 
Det er behov for en grundig drøfting av formål og rammer før en tar stilling hvorvidt det er 
hensiktsmessig å omdanne Skjervøyterminalen til et aksjeselskap. Fordelen med ei slik 
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organisering må oppveie for merarbeid, og det må også tas stilling til hvordan en opprettholder 
politisk styring. De politisk vedtatte retningslinjene for eierstyring kan være en grei rettesnor i 
en slik prosess. 

225



 

Skjervøy kommune 
 

Arkivsaknr: 2015/67 -48 

Arkiv: L32 

Saksbehandler:  Eivind Mathisen 

 Dato:                 01.10.2018 

 
 
 

Saksfremlegg 
 

 
Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato 
59/18 Formannskap 10.10.2018 

 

Nye veinavn i Skjervøy kommune 

Henvisning til lovverk: 
 
 
Vedlegg 
1 Skjervøy kommune – Kågsundveien og Laukøyveien – tilråding(1) 
2 Skjervøy kommune – adressenavnene Skattørveien og Sandøra – tilråding(1) 
 

Rådmannens innstilling 
Formannskapet gjør slikt vedtak: 
Kågsundveien, Laukøyveien, Skattørveien og Sandøra godkjennes som nye veinavn i Skjervøy 
kommune. 
 
 
 
 
 

Saksopplysninger 
Formannskapet har tidligere i møte vedtatt forslag til nye veinavn for: Kågsundveien, 
Laukøyveien, Skattørveien og Sandøra. Etter høringsfristen var det ingen merknader til 
forslagene. 
 
Forslagene ble oversendt til Språkrådet for godkjenning. De har ingen merknader til forslagene. 

Vurdering 
Forslagene til nye veinavn for de aktuelle strekningene gir en god steds beskrivelse for hvor i 
kommunen de tilhører. En vil derfor anbefale de nye veinavnene.  
 

226



 

 

 

 

 

Postadresse Besøksadresse Sentralbord E-post Organisasjonsnummer 
Postboks 1573 Vika 
NO-0118 Oslo 

Observatoriegata 1 B 
NO-0254 Oslo 

+47 22 54 19 50 post@sprakradet.no 
Internett 
www.språkrådet.no 

971 527 404 

 

 

Skjervøy kommune 
Eivind Mathisen 
 

 
 

 
 

 
 

Deres ref. Vår ref. Dato 
2015/67-41 15/255-7/LLH 17.09.2018 

 
 

Skjervøy kommune – Kågsundveien og Laukøyveien – tilråding 
 

Kågsundveien – ingen merknader. Kågsundet er eneste godkjente skrivemåte i Sentralt 
stedsnavnregister (SSR) for naturnavnet som utgjør forleddet her, og bortfall av bestemt 
endelse i sammensetninger (Kågsund-) er i samsvar med vanlig norsk navnelaging. 
 
Laukøyveien – ingen merknader. Laukøya er vedtatt skrivemåte for naturnavnet som utgjør 
forleddet her, og bortfall av bestemt endelse i sammensetninger (Laukøy-) er i samsvar med 
vanlig norsk navnelaging. 
 
Vi minner kommunen om at alle nye adressenavn skal meldes inn til Sentralt 
stedsnavnregister v/Kartverket, 3507 Hønefoss eller på e-post post@kartverket.no, jf. § 12 i 
stedsnavnloven. Lenke til skjema for innmelding av adressenavn finnes på denne siden: 
http://www.kartverket.no/Eiendom-og-areal/Matrikkelen/Adresser/Kommunen-som-
adressemyndighet/adresseveilederen/. Melding om vedtak skal også sendes til 
stedsnavntjenesten, jf. § 9 i forskriften til stedsnavnloven. 
 
Vennlig hilsen 
 
 

Karl Henrik Steinsholt  Line Lysaker Heinesen 
administrasjonssjef  rådgiver 

 
Brevet er elektronisk godkjent og sendes uten underskrifter. 
 
 
Mottakere: 
Skjervøy kommune    

 
 
Kopi til: 
Kartverket    

 
 
 

227

http://www.kartverket.no/Eiendom-og-areal/Matrikkelen/Adresser/Kommunen-som-adressemyndighet/adresseveilederen/
http://www.kartverket.no/Eiendom-og-areal/Matrikkelen/Adresser/Kommunen-som-adressemyndighet/adresseveilederen/


 

 

 

 

 

Postadresse Besøksadresse Sentralbord E-post Organisasjonsnummer 
Postboks 1573 Vika 
NO-0118 Oslo 

Observatoriegata 1 B 
NO-0254 Oslo 

+47 22 54 19 50 post@sprakradet.no 
Internett 
www.språkrådet.no 

971 527 404 

 

 

Skjervøy kommune 
Eivind Mathisen 
 

 
 

 
 

 
 

Deres ref. Vår ref. Dato 
2015/67-44 15/255-5/LLH 15.08.2018 

 
 

Skjervøy kommune – adressenavnene Skattørveien og Sandøra – tilråding 
 
Skattørveien – ingen merknader. Skattøra er vedtatt skrivemåte for naturnavnet som utgjør 
forleddet her, og sammensetningsmåten er i samsvar med navnene Skattørfjellet og Skattørsundet. 
 
Sandøra – ingen merknader. Sandøra er tilrådd skrivemåte for dette naturnavnet i Sentralt 
stedsnavnregister (SSR). 
 
Vi gjør oppmerksom på at riktig adresse til stedsnavntjenesten er som følger: 
 
Språkrådet 
Postboks 1573 Vika 
0118 Oslo 
 
E-post: post@sprakradet.no  
 
 
Vennlig hilsen 
 
 

Karl Henrik Steinsholt  Line Lysaker Heinesen 
administrasjonssjef  rådgiver 

 
Brevet er elektronisk godkjent og sendes uten underskrifter. 
 
 
Mottakere: 
Skjervøy kommune    

 
 
Kopi til: 
Kartverket    
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Skjervøy kommune 
 

Arkivsaknr: 2018/342 -6 

Arkiv: L33 

Saksbehandler:  Eivind Mathisen 

 Dato:                 28.09.2018 

 
 
 

Saksfremlegg 
 

 
Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato 
60/18 Formannskap 10.10.2018 

 

Søknad om deling av eiendommen 68/3 på Laukøya 

Henvisning til lovverk: 
Plan- og bygningsloven 
 
Vedlegg 
1 Søknad om deling av eiendommen 68/3 på Laukøya 
2 søknad om deling 
3 kart 
4 M5000 
5 uttalelse 
6 Uttalelse 
7 18_187080-2Uttalelse på høring - Gnr. 68 bnr. 3 på Laukøya i Skjervøy kommune - søknad 

om deling av eiendom 
 

Rådmannens innstilling 
 
Formannskapet gjør slikt vedtak:  
I henhold til plan- og bygningslovens § 19-2 gis det dispensasjon til fradeling av en tomt fra 
eiendommen gnr 68 bnr 3 som omsøkt. 
 
Det er ved avgjørelse lagt vekt på at tiltaket ikke kommer i konflikt med andre arealbruksinteresser. 
 
 
 
 

Saksopplysninger 
 
Viser til vedlagt søknad med kart. Søknaden gjelder fradeling av ei tomt fra eiendommen gnr 68 bnr 
3 i Skjervøy kommune. Søknaden utløser dispensasjon ifra kommuneplanens arealdel og plan- og 
bygningslovens §§ 1-8 og 19-1.  
 
Søker: Åshild Isaksen, Skjervøy  
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Erverver: Elin Stokkan, Moss  
 
Tomten som søkes fradelt er på ca 500 kvm. Formålet med fradelingen er at hjemmelshaver ønsker å 
selge boligen som omfattes av fradelingen. Det skal ikke utføres nye tiltak på eiendommen utover 
selve fradelingen. Den omsøkte tomta ligger på oversiden av fylkesveien. 
 
I kommuneplanens arealdel er ligger tomta innenfor LNFR-område.  
Søknaden ble sendt til berørte fagetater for uttalelser. Det er ingen merknader til fradelingen.  

Vurdering 
Med bakgrunn i at tiltaket ikke kommer i konflikt med andre arealbruksinteresser og at det ikke skal 
utføres nye tiltak på eiendommen utover fradelingen vil en tilrå søknaden som omsøkt.  
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Skjervøy kommune 
Teknisk etat 

 

 
   
Postadresse: Besøksadresse:  Telefon: 77775500 
postboks 145 G Skoleveien 6  Orgnr:  
9189  SKJERVØY           
E-post:  
skj-teknisk@skjervoy.kommune.no 

Internett:            
www.skjervoy.kommune.no 

 Bankkonto: 
4740.05.04578 

«MOTTAKERNAVN» 
«ADRESSE» 
«POSTNR» «POSTSTED» 
«KONTAKT» 

 
 

 
 
 
 

Deres ref:   Vår ref: Løpenr. Arkivkode Dato 
«REF» 2018/342-2 5245/2018 L33 28.08.2018 

 

Søknad om deling av eiendommen 68/3 på Laukøya 

 
 
Viser til vedlagt søknad med kart. Søknaden gjelder fradeling av ei tomt fra eiendommen gnr 68 bnr 
3 i Skjervøy kommune. Søknaden utløser dispensasjon ifra kommuneplanens arealdel og plan- og 
bygningslovens §§ 1-8 og 19-1.  
 
Søker: Åshild Isaksen, Skjervøy  
Erverver: Elin Stokkan, Moss 
 
Tomten som søkes fradelt er på ca 500 kvm. Formålet med fradelingen er at hjemmelshaver ønsker å 
selge boligen som omfattes av fradelingen. Det skal ikke utføres nye tiltak på eiendommen utover 
selve fradelingen. 
 
Arealet er i kommuneplanens arealdel avsatt til LNFR.  
 
Avkjørsel/adkomst: Det søkes om utvidet bruk av eksisterende avkjørsel fra fylkesvei.  
 
Landbruk: Det er ingen landbruksdrift på eiendommen.  
 
Kulturminner: Ifølge kartbaser er det ikke avmerket kulturminner på omsøkte tomt.  
 
Kulturlandskapet: En fradeling som omsøkt vil en anta ikke vil påvirke kulturlandskapet.  
 
Friluftsinteresser: En fradeling som omsøkt vil ikke påvirke allmennhetens ferdsel nevneverdig.  
 
Reindrift: En eventuell fradeling vil ikke berøre reindriftsinteressene i området.  
 
Skjervøy kommune stiller seg positivt til tiltaket.  
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Ber om snarlig tilbakemelding. 
 
 
 
 
Med hilsen  
 
 
Eivind Mathisen 
Avdelingsingeniør 
77775526 
 
Dokumentet er produsert elektronisk og har derfor ikke signatur. 
 
 
Vedlegg 
1 søknad om deling 
2 kart 
3 M5000 
4 M50000 
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© 2018 Norkart AS/Geovekst og kommunene/NASA, Meti © Mapbox © OpenStreetMap

28.08.2018Dato:

68/3

1:5000Målestokk: Koordinatsystem: UTM 35N
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Tegnforklaring
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Poastačujuhus/adresse Tel: 78 47 40 00 

Ávjovárgeaidnu 50 Org.nr: 974 760 347 

9730 Kárášjohka/Karasjok samediggi@samediggi.no 

Áššemeannudeadji 

saksbehandler 

André Nilsen 

Tel: +47 78 48 42 79 

  
 
 

 

Skjervøy kommune 
Postboks 145-G 
9189 SKJERVØY 

 

 

ÁŠŠI/SAK MIN ČUJ./VÅR REF. DIN ČUJ./DERES REF. BEAIVI/DATO 

18/4192 - 3 18/23667 2018/342-2  5245/2018 10.09.2018  

 

Vedrørende deling av eiendom - Gbnr 68/3, Laukøya, Skjervøy 

kommune 
 
Vi viser til deres brev av 28.08.2018. 
 
Sametinget ser av brevet at det kun er snakk om fradeling av eiendom rundt eksisterende 
bygning. Dersom det i fremtiden skulle bli aktuelt med nybygg ber vi om å få tilsendt søknad på 
vanlig måte.  
 
Vi har ellers ingen merknader til søknaden. 
 
Vi gjør oppmerksom på at denne uttalelsen bare gjelder for Sametinget, og viser til egen 
uttalelse fra Troms fylkeskommune. 
 
Dearvvuođaiguin/Med hilsen 
 
 
Andreas Stångberg André Nilsen 
fágajođiheaddji/fagleder - kulturmuittut ráđđeaddi/rådgiver 
 
 
Dát reive lea elektrovnnalaččat dohkkehuvvon ja sáddejuvvo vuolláičállaga haga./ 
Dette dokumentet er elektronisk godkjent og sendes uten signatur. 

 
 

Reivve vuostáiváldi / Hovedmottaker:    
Skjervøy kommune Postboks 145-G 9189 SKJERVØY 

 
Kopiija / Kopi til:    
Romssa fylkkasuohkan - Troms 
fylkeskommune 

Potboks 6600 9296 Tromsø 
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Postadresse Telefon: 22 07 30 00 Kontoradresse Fakturaadresse 

Statens vegvesen  Sentrum 33 Statens vegvesen 

Region nord firmapost-nord@vegvesen.no 9156 STORSLETT Regnskap 

Postboks 1403     Postboks 702 

8002 BODØ Org.nr: 971032081   9815 Vadsø 

        
        
 

Skjervøy kommune 

Postboks 145 

9180 SKJERVØY 

  

 

Eivind Mathisen 

 

  

Behandlende enhet: Saksbehandler/telefon: Vår referanse: Deres referanse: Vår dato: 

Region nord Hanne Lunde Vangen / 

48605584 

18/187080-2    19.09.2018 

     

      

Uttalelse på høring - Gnr. 68 bnr. 3 på Laukøya i Skjervøy kommune - 

søknad om deling av eiendom 

Viser til skriv, datert 28.08.2018. 

 

Saksopplysninger  

Det søkes i Skjervøy kommune om fradeling av boligtomt fra eiendommen 68/3 på Laukøya.  

Eiendommen er på ca 500kvm og er bebygd. Det skal ikke gjøres flere tiltak på den. Det 

ønskes også utvidet bruk av avkjørsel til 68/3.  

Arealet er i KPA satt av til LNFR.  

 

Vår uttalelse 

Statens vegvesen har ingen innvendinger til at det blir gitt tillatelse til fradeling av omsøkte 

bebygde boligtomt. Vi har heller ingen motforestillinger til at det blir gitt dispensasjon fra 

LNFR-formålet i kommuneplanens arealdel til omsøkte fradeling. 

 

Dersom Skjervøy kommune etter høringsrunden kommer frem til at det kan gis dispensasjon 

fra LNFR-formålet i kommuneplanens arealdel for fradeling av bebygd boligtomt og vedtak 

fattes, jf. Plan- og bygningsloven § 19-2, må søker sende oss avkjørselssøknad om utvidet 

bruk fra fylkesveg 349 for omsøkte tiltak og legge ved dispensasjonsvedtaket fra 

kommunen. Avkjørselssøknaden skal fylles ut på eget skjema som fins på vår hjemmeside 

www.vegvesen.no under fanen «Skjemaer». Søker kan forvente seg positivt svar på 

avkjørselssøknad. 
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2 

Med hilsen 

Plan og forvaltning, Troms 

 

Hanne L. Vangen 

Avdelingsingeniør  

 

 

 

Dokumentet er godkjent elektronisk og har derfor ingen håndskrevne signaturer. 
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Skjervøy kommune 
 

Arkivsaknr: 2018/360 -2 

Arkiv: 69/711 

Saksbehandler:  Svein Hugo Solberg 

 Dato:                 01.10.2018 

– 
 
 

Saksfremlegg 
 

 
Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato 
61/18 Formannskap 10.10.2018 

 

Kirkegårdsveien 45: Søknad om dispensasjon fra reguleringsplanen for St. 
Hanshaugen - gnr 69 bnr 711 

Henvisning til lovverk: 
Plan- og bygningsloven. https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2008-06-27-71  
Reguleringsplan for St. Hanshaugen. https://kommunekart.com/  
Veiloven. https://lovdata.no/dokument/NL/lov/1963-06-21-23  
Forskrift om alminnelige regler om bygging og vedlikehold av avkjørsler fra offentlig veg 
(hjemlet i veiloven §43). https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/1964-07-16-3905  
 

Vedlegg 
1 Søknad 
2 tillatelse fra nabo 
3 Situasjonsplan 1 
4 Situasjonsplan 2 
5 Situasjonsplan 3 
6 3D 2 
7 3D 3 
8 3D 4 

Rådmannens innstilling 
Skjervøy formannskap gjør slikt vedtak: 
 
Med hjemmel i vegloven § 40 og §43 avslår vi søknad byggetillatelse for garasje og om 
tillatelse til utvidet bruk av avkjørsel fra Kirkegårdsveien 45 til kommunal vei. 
 
Avslaget begrunnes ut i fra trafikksikkerhetshensyn. Garasjebygget er over 48 m2 og ønskes 
plassert slik at det ikke er mulig manøvrere på egen tomt ved inn og utkjøring. 
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Saksopplysninger 
Tiltakshaver ønsker å bygge ny garasje i Kirkegårdsveien 45, og pga. beliggenheten til tomta gir 
det visse utfordringer med plasseringen ut mot veien. Garasjen blir på 48 m2 (6x8m) og i 
betongelementer, som i stor grad kommer under jorda/lavt i terrenget. Den skal trekkes så langt 
som mulig opp mot huset, og da vil plasseringen av ny garasje nesten følge byggelinja i 
reguleringskartet. Nabo i Kirkegårdsveien 47 har gitt tillatelse til at det bygges inntil 
tomtegrensa. 
 
Med utgangspunkt i reguleringsbestemmelse 1.5 («Garasjer og boder kan bare oppføres i en 
etasje med grunnflate ikke over 50 kvm, og skal være tilpasset bolighuset m.h.t. materialvalg, 
form og farge») søkes det om dispensasjon om å bygge en garasje med flatt tak.  
 
I tillegg søkes det om dispensasjon for at garasjen i vil bryte byggegrensa med ca. 56 cm. Det i 
nord østlige hjørne (se tegninger med beskrivelse vedlagt). 
 
 
Situasjonsplan: 

 
 

 

Byggelinja i regulerings-
kartet går ved eksisterende 
garasje. Fra byggelinja er 
det det ca 4 m til tomte-
grense og 6,5 m til vei-
skulder. 

Vurdering 
Boligene i denne delen av Kirkegårdsveien ble tatt i bruk rundt 1967. Planlegging av 
boligtomtene bærer preg at det ikke fantes mange biler på Skjervøy da. I tilsvarende sak gjorde 
Skjervøy formannskap følgende vedtak i oktober 2015 i Nordveien i forbindelse med søknad om 
å bygge garasje: 

«Med hjemmel i Plan- og bygningsloven § 19-2, annet ledd, samt bestemmelsene i 
Reguleringsplan for forlengelse av Nordveien pkt. 1.4 og 1.8, byggelinje på tilhørende 
reguleringskart, Veiloven og forskrift om alminnelige regler om bygging og vedlikehold av 
avkjørsler fra offentlig veg (hjemlet i veiloven §43) avslås søknad om byggetillatelse for garasje i 
Nordveien 46. 
 
Avslaget begrunnes ut i fra trafikksikkerhetshensyn. Garasjebygget er over 70 m2 og av en slik 
størrelse at det ikke er plass til å snu bilen i egen avkjørsel. Bestemmelsen det søkes dispensert 
fra, herunder veiloven §43, reguleringsbestemmelsene pkt. 1.4 og 1.8, blir vesentlig tilsidesatt.» 

Den nye garasjen vil ha en avstand 
på ca 6,5 m fra veiskulder i sørvest 
og ca 6 m i det nordøstlige hjørnet. 
Byggelinja i reguleringskartet 
brytes med ca 56 cm.
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I sak 7/18 i Skjervøy formannskap fikk tiltakshaver i Nordveien 46 tillatelse og dispensasjoner 
til å bygge garasje helt i tomtegrensa mot vei etter at han hadde vist at manøvrering ved inn og 
utkjøring kunne gjøres på egen tomt. 
 
I Strandveien 97, sak 2018/298, satte en som vilkår for å gi dispensasjon fra reguleringsplanen 
for Vågen og byggetillatelse av carport at manøvrering ved inn og utkjøring kan gjøres på egen 
tomt. Manøvreringsområde ved inn og utkjøring av planlagte garasje i Kirkegårdsveien 45 bør 
ut fra trafikksikkerhets-årsaker gjøres på egen tomt. Garasjens utforming og plassering gjør at 
dette ikke er mulig. Eksisterende garasje har heller ikke denne muligheten. Søknaden innebærer 
også at eksisterende avkjørsel må utvides til 8 m. På bakgrunn av dette anbefales det at 
søknaden avslås.
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Til Teknisk Etat ved Skjervøy Kommune     26.09.2018 

Søknad om dispensasjon ifra Reguleringsbestemmelsene for St.Haugen 

Vi ønsker å bygge ny garasje i Kirkegårdsveien 45, og pga beliggenheten til vår 
tomt gir det visse utfordringer med plasseringen ut mot veien. Garasjen blir på 
48 m2 (6x8m) og i betongelementer som i stor grad kommer under jorda/lavt i 
terrenget. Den blir trukket så langt som mulig opp mot huset, og da vil 
plasseringen av ny garasje være nesten identisk med eksisterende garasje.  

Med utgangspunkt i reguleringsbestemmelse 1.5 («Garasjer og boder kan bare 
oppføres i en etasje med grunnflate ikke over 50 kvm, og skal være tilpasset bolighuset m.h.t. 
materialvalg, form og farge») søker vi dispensasjon om å bygge en garasje med 
flatt tak. I tillegg søker vi dispensasjon for at garasjen vil bryte byggegrensa 
med 56 cm i nordlige hjørne (se tegninger vedlagt). I følge byggherren for 
graving (Skjervøy Park og Anlegg) vil det gå greit å grave ut massene for å 
plassere garasjen som oppgitt på tegningene.  

Undertegnede har vært og diskutert med Svein Solberg om mulige andre 
løsninger. Blant annet snu garasjen langs veien vendt nordover, og vi har fått 
signaler fra teknisk etat om at de ønsker en slik løsning. Men pga tomtas 
beskaffenhet, nedløpet for vann og kloakk (må flyttes), bredden på garasjen og 
eksisterende vei opp til øversiden av huset (må fjernes) blir dette en dårlig 
løsning for oss. I tillegg vil en evnt slik plassering medføre at innkjøringen blir 
på nordsiden, noe som blir upraktisk både med tanke på innkjøring (snu 180 
grader med bil/evt rygge inn) og ikke minst mtp nordaværet om vinteren som 
blåser rett inn i garasjen. En slik løsning er derfor ikke et alternativ for oss.  

Med utgangspunkt i reguleringsbestemmelse 1.8 («Garasjer og boder kan plasseres i 
nabogrense. Der terrengforholdene tilsier det, kan garasjer tillates plassert nærmere vei enn 
det byggegrense viser») og ikke minst beskaffenheten til vår tomt mener vi at 
denne løsningen for en dobbeltgarasje er en praktisk god løsning. Garasjen 
kommer lavt i terrenget og taket vil fungere som en del av utearealet nedenfor 
huset. Den er forsvarlig trafikkmessig ettersom vi får god plass og oversikt til å 
rygge ut på egen oppkjørsel i sørlige garasjeutgang, og det vil bli god oversikt 
nordover i Kirkegårdsveien i nordlige garasjeutgang ettersom massene som 
hindrer sikt i dag vil bli fjernet. Vår nabo (Elisabeth Sørensen i Kirkegårdsveien 
47, bruks og gårdsnr 69/456) har gitt skriftlig tillatelse til at vi kan plassere vår 
garasje på tomtegrensen (se vedlegg). 
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Vi håper på velvillighet og positivt svar fra Teknisk Etat/Formannskap.                              
Med hilsen Bjørn Helge og Ingvild Pedersen 
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Skjervøy kommune 
 

Arkivsaknr: 2018/297 -8 

Arkiv: L33 

Saksbehandler:  Eivind Mathisen 

 Dato:                 29.09.2018 

 
 
 

Saksfremlegg 
 

 
Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato 
62/18 Formannskap 10.10.2018 

 

Deling av eiendommen 66/20 på Lauksletta 

Henvisning til lovverk: 
Plan- og bygningsloven 
 
Vedlegg 
1 Søknad om deling av eiendommen gnr 66 bnr 20 i Skjervøy kommune 
2 Søknad om fradeling av tomt 
3 Kart 2000 
5 uttalelse 
6 varsel om befaring 
7 18_140387-5Svar på søknad om fradeling av gnr. 66 bnr. 20  - Skjervøy kommune 
8 Innspill etter befaring 
 

Rådmannens innstilling 
I henhold til plan- og bygningslovens § 19-2 gis det dispensasjon til fradeling av en boligtomt fra 
eiendommen 66/20 som omsøkt.  
Det er ved avgjørelse lagt vekt på at tiltaket ikke kommer i konflikt med andre arealbruksinteresser. 
 
 
 
 

Saksopplysninger 
Viser til vedlagt søknad med kart. Søknaden gjelder fradeling av ei tomt fra eiendommen gnr 66 bnr 
20 i Skjervøy kommune. Søknaden utløser dispensasjon ifra kommuneplanens arealdel og plan- og 
bygningslovens §§ 1-8 og 19-1.  
 
Søker: Lauksletta Småhus AS, Lauksletta  
Erverver: Lauksletta Småhus AS, Lauksletta  
 
Tomten som søkes fradelt er på ca 2000 kvm. Formålet med fradelingene er å oppføre en bolig på 
parsellen. Dette for å dekke det økende behovet for boliger til arbeiderne ved Arnøy Laks AS.  
Arealet er i kommuneplanens arealdel avsatt til LNFR. 
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Søknaden ble sendt på høring til berørte fagetater. Sametinget var og gjorde befaring på 
eiendommen, uten at det ble funnet noe kulturminner. Ellers var det ingen merknader til delingen. 

Vurdering 
For at man skal kunne gi dispensasjon i fra gjeldende planer må hensynet bak bestemmelsene det 
dispenseres fra, eller hensynene i lovens formålsbestemmelse, ikke bli vesentlig tilsidesatt. I tillegg 
må fordelene ved å gi dispensasjon være klart større enn ulempene etter en samlet vurdering.  
 
Den omsøkte tomten er plassert på oversida av vei, i lag med eksisterende bolig bebyggelse.  
Av den grunn mener man at tiltaket ikke vil komme i konflikt med andre arealbruksinteresser.  
En ser det også som positivt at det blir bygget nye boliger i tilknytting til eksisterende bebyggelse på 
Lauksletta. 
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Skjervøy kommune 
Teknisk etat 

 

 
   
Postadresse: Besøksadresse:  Telefon: 77775500 
postboks 145 G Skoleveien 6  Orgnr:  
9189  SKJERVØY           
E-post:  
skj-teknisk@skjervoy.kommune.no 

Internett:            
www.skjervoy.kommune.no 

 Bankkonto: 
4740.05.04578 

«MOTTAKERNAVN» 
«ADRESSE» 
«POSTNR» «POSTSTED» 
«KONTAKT» 

 
 

 
 
 
 

Deres ref:   Vår ref: Løpenr. Arkivkode Dato 
«REF» 2018/297-2 4819/2018 L33 16.07.2018 

 

Søknad om deling av eiendommen gnr 66 bnr 20 i Skjervøy kommune 

 
Viser til vedlagt søknad med kart. Søknaden gjelder fradeling av ei tomt fra eiendommen gnr 60 bnr 
20 i Skjervøy kommune. Søknaden utløser dispensasjon ifra kommuneplanens arealdel og plan- og 
bygningslovens §§ 1-8 og 19-1.  
 
Søker: Lauksletta Småhus AS, Lauksletta 
Erverver: Lauksletta Småhus AS, Lauksletta  
 
Tomten som søkes fradelt er på ca 2000 kvm. Formålet med fradelingene er å oppføre en bolig på 
parsellen. Dette for å dekke det økende behovet for boliger til arbeiderne ved Arnøy Laks AS. 
Arealet er i kommuneplanens arealdel avsatt til LNFR.  
 
Avkjørsel/adkomst: Tiltaket krever ny avkjørsel fra fylkesvei.  
 
Landbruk: Det er ingen landbruksdrift på eiendommen.  
 
Kulturminner: Ifølge kartbaser er det ikke avmerket kulturminner på eiendommen.  
 
Kulturlandskapet: En fradeling som omsøkt vil en anta ikke vil påvirke kulturlandskapet.  
 
Friluftsinteresser: En fradeling som omsøkt vil ikke påvirke allmennhetens ferdsel nevneverdig.  
 
Reindrift: En eventuell fradeling vil ikke berøre reindriftsinteressene i området.  
 
Skjervøy kommune stiller seg positivt til tiltaket. 
 
Ber om snarlig tilbakemelding. 
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Med hilsen  
 
 
Eivind Mathisen 
Avdelingsingeniør 
77775526 
 
Dokumentet er produsert elektronisk og har derfor ikke signatur. 
 
 
Vedlegg 
1 Søknad om fradeling av tomt 
2 Kart 2000 
3 Kart 50000 
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© 2018 Norkart AS/Geovekst og kommunene/NASA, Meti © Mapbox © OpenStreetMap

16.07.2018Dato:

Deling 66/20

1:2000Målestokk: Koordinatsystem: UTM 35N
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Tegnforklaring
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Fra: Reinbeitedistrikt 39 Arnøy/Kågen (39ardni@gmail.com)
Sendt: 16.07.2018 19:33:20
Til: Eivind Mathisen
Kopi: firmapost-nord@vegvesen.no; kautokeino.rein@fylkesmannen.no; nve@nve.no; Post Skjervoy;
postmottak@fmtr.no; samediggi@samediggi.no; troms@tromsfylke.no

Emne: Re: Søknad om deling av eiendommen gnr 66 bnr 20 i Skjervøy kommune
Vedlegg: 
Reinbeitedistrikt 39 Arnøy og Kågen har ingen merknader til søknaden.

dearvuođaiguin/med hilsen

Inger  Marie Gaup Eira
Jođiheaddji/leder rbd 39 Arnøy/Kågen

Tlf. + 47 95 20 67 94
__________________
Adr: Ávžžiluodda 9, 9520 Kautokeino
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Poastačujuhus/adresse Tel: 78 47 40 00 

Ávjovárgeaidnu 50 Org.nr: 974 760 347 

9730 Kárášjohka/Karasjok samediggi@samediggi.no 

Áššemeannudeadji 

saksbehandler 

André Nilsen 

Tel: +47 78 48 42 79 

  
 
 

 

Skjervøy Kommune 
Postboks 145 
9189 SKJERVØY 

 

 

ÁŠŠI/SAK MIN ČUJ./VÅR REF. DIN ČUJ./DERES REF. BEAIVI/DATO 

18/3552 - 4 18/21232 2018/397-2 4819/2018 13.08.2018  

 

Befaringsvarsel - Søknad om deling av eiendommen gnr 66 bnr 20 i 

Skjervøy kommune 
 
Vi viser til deres brev av 16.07.2018. 
 
Sametinget må foreta en befaring før vi kan uttale oss til saken. Ut fra vår kjennskap til det 
aktuelle området vurderer vi det som sannsynlig at automatisk fredete samiske kulturminner kan 
bli berørt av det aktuelle tiltaket.  
 
Tiltaket kan ikke iverksettes før befaringen er foretatt, og vår uttalelse foreligger. Befaringen må 
gjennomføres når det er snø- og frostfritt og vil bli utført i løpet av høstsesongen 2018. 
 
Samiske kulturminner eldre enn 100 år er automatisk fredet, jf. Lov 9. juni 1978 nr. 50 om 
kulturminner (kml.) § 4 andre ledd. 
 
Vi gjør oppmerksom på at denne uttalelsen bare gjelder for Sametinget, og viser til egen 
uttalelse fra Troms fylkeskommune. 
 
Dearvvuođaiguin/Med hilsen 
 
 
Andreas Stångberg André Nilsen 
fágajođiheaddji/fagleder - kulturmuittut ráđđeaddi/rådgiver 
 
 
Dát reive lea elektrovnnalaččat dohkkehuvvon ja sáddejuvvo vuolláičállaga haga./ 
Dette dokumentet er elektronisk godkjent og sendes uten signatur. 

 
 

Reivve vuostáiváldi / Hovedmottaker:    
Skjervøy Kommune Postboks 145 9189 SKJERVØY 

 
Kopiija / Kopi til:    
Romssa fylkkasuohkan - Troms 
fylkeskommune 

Potboks 6600 9296 Tromsø 
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Postadresse Telefon: 22 07 30 00 Kontoradresse Fakturaadresse 

Statens vegvesen  Sentrum 33 Statens vegvesen 

Region nord firmapost-nord@vegvesen.no 9156 STORSLETT Regnskap 

Postboks 1403     Postboks 702 

8002 BODØ Org.nr: 971032081   9815 Vadsø 

        
        
 

Skjervøy kommune 

Postboks 145 

9180 SKJERVØY 

  

 

   

 

  

Behandlende enhet: Saksbehandler/telefon: Vår referanse: Deres referanse: Vår dato: 

Region nord Hanne Lunde Vangen / 

48605584 

18/140387-5    21.08.2018 

     

      

Svar på søknad om fradeling av gnr. 66 bnr. 20 - Skjervøy kommune 

Viser til søknad, datert 16.07.2018. 

 

Vår uttalelse  

Statens vegvesen har ingen innvendinger til fradelingen. Vi ber søker om å sende inn 

avkjørselssøknad.  

 

  

Med hilsen 

Plan og forvaltning, Troms  

 

Hanne L. Vangen 

Avdelingsingeniør  

 

 

 

 

 

Dokumentet er godkjent elektronisk og har derfor ingen håndskrevne signaturer. 
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Poastačujuhus/adresse Tel: 78 47 40 00 

Ávjovárgeaidnu 50 Org.nr: 974 760 347 

9730 Kárášjohka/Karasjok samediggi@samediggi.no 

Áššemeannudeadji 

saksbehandler 

André Nilsen 

Tel: +47 78 48 42 79 

  
 
 

 

Skjervøy kommune 
Postboks 145-G 
9189 SKJERVØY 

 

 

ÁŠŠI/SAK MIN ČUJ./VÅR REF. DIN ČUJ./DERES REF. BEAIVI/DATO 

18/3552 - 12 18/24365  17.09.2018  

 

Innspill etter befaring - Detaljregulering og deling av gbnr. 66/20, 

Lauksletta, Skjervøy kommune 
 
Vi viser til vårt varsel om befaring av 13.08.2018. 
 
Området er befart uten at det ble registrert automatisk fredete samiske kulturminner på 
eiendommen. Sametinget har ingen kulturminnefaglige merknader til den foreslåtte 
detaljreguleringen samt deling av gbnr. 66/20. 
 
Skulle det likevel komme frem gjenstander eller andre levninger som viser eldre aktivitet i 
området, må arbeidet stanses. Melding sendes Sametinget og Troms fylkeskommune 
omgående, jf. Lov 9. juni 1978 nr. 50 om kulturminner (kml.) §§ 8 og 9. Vi forutsetter at dette 
formidles til de som skal utføre arbeidet i marken. 
 
Vi gjør oppmerksom på at denne uttalelsen bare gjelder for Sametinget, og viser til egen 
uttalelse fra Troms fylkeskommune. 
 
Regning for utgiftene i forbindelse med befaringen vil bli sendt i egen ekspedisjon fra 
Sametinget i Karasjok.   
 
Dearvvuođaiguin/Med hilsen 
 
 
Andreas Stångberg André Nilsen 
fágajođiheaddji/fagleder - kulturmuittut ráđđeaddi/rådgiver 
 
 
Dát reive lea elektrovnnalaččat dohkkehuvvon ja sáddejuvvo vuolláičállaga haga./ 
Dette dokumentet er elektronisk godkjent og sendes uten signatur. 

 
 

Reivve vuostáiváldi / Hovedmottaker:    
AR-Ing A/S Postboks 112 9189 SKJERVØY 
Skjervøy kommune Postboks 145-G 9189 SKJERVØY 

 
Kopiija / Kopi til:    
Lauksletta Småhus v/Håvard Høgstad 9194 LAUKSLETTA 
Romssa fylkkasuohkan - Troms 
fylkeskommune 

Potboks 6600 9296 Tromsø 
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Skjervøy kommune 
 

Arkivsaknr: 2018/380 -3 

Arkiv: 69/733 

Saksbehandler:  Svein Hugo Solberg 

 Dato:                 27.09.2018 

 
 
 

Saksfremlegg 
 

 
Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato 
63/18 Formannskap 10.10.2018 

 

Strandveien 56: Søknad om bruksendring for eiendommen - gnr 69 bnr 733 

Henvisning til lovverk: 
Plan- og bygningsloven 
Reguleringsplanen for Skjervøy sentrum 
 

Rådmannens innstilling 
Skjervøy kommune har igangsatt arbeid med utarbeidelse av sentrumsplan, omsøkt område 
innbefattes i denne planen. Innspillet om å gjøre bygningen om til leilighetsbygg vil bli vurdert i 
den pågående arbeide med sentrumsplanen. Sentrumsplanen skal være ferdig 20 november 
2019.   
 
 

 

Saksopplysninger 
Eier av Strandveien 56, 9180 Skjervøy søker dispensasjon fra § 7 i reguleringsplanen for 
Skjervøy sentrum. Det søkes om en bruksendring fra næringseiendom til å bruke 100 % av huset 
til boligformål. 
 
Planen er å omgjøre bygget om til 4-8 leiligheter. De ønsker en godkjenning fra Skjervøy 
kommune før de utreder mulighetene og frembringer en konkret og detaljert plan for 
utbyggingen. 
 
Dagens bruk: 
Underetasje: Solstudio (Næring) - Utenom er det kjeller med vaskerom og boder 
1.Etasje: Frisørsalong(Næring), Leilighet- leid ut til Nofi. I tillegg er det inngang til 2.Etasje. 
2.Etasje: Leilighet 
 
2 leietakere som driver næring og 2 leiligheter. 
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Vurdering 
Bygget ligger i område merket H i planen og denne bestemmelsen må det dispenseres ifra hvis 
det kun skal være boliger på eiendommen: 
 

 «   

 

 
 
 
 
» 

 
 

 
 
Skjervøy kommune er i gang med å lage en sentrumsplan/områdeplan for Skjervøy sentrum, 
omsøkt område ligger innenfor dette planområde.  
 
En anbefaler at omdisponering av bygget/tomten må tas med i det arbeidet som skal gjøres med 
sentrumsplanen som skal være ferdig utarbeidet 20. november 2019. 
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Skjervøy kommune 
 

Arkivsaknr: 2018/388 -2 

Arkiv: 69/290 

Saksbehandler:  Svein Hugo Solberg 

 Dato:                 01.10.2018 

 
 
 

Saksfremlegg 
 

 
Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato 
64/18 Formannskap 10.10.2018 

 

Nedre Ringvei 21: Søknad om dispensasjon fra reguleringsplanen for 
Ringveiene i forbindelse med planer om å bygge garasje i 2 etasjer - gnr 69 
bnr 290 

Henvisning til lovverk: 
Plan- og bygningsloven https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2008-06-27-71  
Reguleringsplan for Ringveiene https://kommunekart.com/ 

Reguleringsplan for Verftsveien https://kommunekart.com/ 
 

 
 
Vedlegg 
1 Søknad om dispensasjon 
2 Tegninger 
3 Nabovarsel 
4 Nabosamtykke fra nabo - Anne Henriksen og Bård Fredriksen 
5 Situasjonsplan 
6 Planbestemmelser Ringveiene 
7 Planbeskrivelse med bestemmelser Verftsveien Boligfelt 
 

Rådmannens innstilling 
Med hjemmel i plan- og bygningsloven § 19-2 gir Skjervøy formannskap Torleif Dervola 
følgende dispensasjoner fra reguleringsplanen for Ringveiene og Verftsveien:  
 

 Fra § 2 i bestemmelsene for Ringveiene, til å tillate at det kan bygges et 
verksted/garasjebygg for lettere næringsvirksomhet på tomta. 
 

 Fra § 3 i bestemmelsene for Ringveiene, til å øke utnyttelsesgraden fra 0,2 til 0,4 slik at 
en kan bygge et garasje/verksted bygg i 2 etasjer med tilsammen et gulvareal på (2 x 80 
m2) 160 m2. 
 

 Dispensasjon til å bygge garasjebygg/verksted inn i friluftsområdet i reguleringsplanen 
for Verftsveien i henhold til tilsendte situasjonsplan. 
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Denne delen av vedtaket begrunnes med at hensynet bak bestemmelsene det dispenseres fra, 
eller hensynet i lovens formålsbestemmelser, ikke blir vesentlig tilsidesatt. Fordelene ved å gi 
dispensasjon er klart større enn ulempene etter en samlet vurdering. 
 
 
 
 
 

 

 

Saksopplysninger 
I søknaden står følgende: 
 

 
 

 
Dispensasjonssøknaden med tegninger er nabovarslet og alle har samtykket til planlagte 
utbygging. Utbyggingsplanen omfatter 2 reguleringsplaner, Ringveiene og Verftsveien 
Boligfelt.  
 

Vurdering 
I sokkeleetasjen til Nedre Ringvei 21 hadde Olav Lund et blikkenslagerverksted på 77 m2. Det 
var i drift til et stykke ut på 90 tallet. Som vilkår for byggetillatelsen gitt i 1972 var at «Tomten 
tillates ikke nyttet som lagerplass for materialer som nyttes i verkstedet, eller ferdige produkter 
fra dette.» 
 
23.04.2014 ble det gjort følgende vedtak (delegert): 
 

«Med hjemmel i plan- og bygningsloven § 20-1 gis Torleif Dervola bruksendring fra verksted til 
hoveddel bolighus gnr 69 bnr 290.» 

 
 
Tomteutnyttelse 
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I veileder til kapittel 22 i Byggeforskrift 1987 står følgende: 
 
Definisjonen på bruttotomt som tidligere ble benyttet i forbindelse med utnyttingsgrad, var 
"Tomtearealet inkluderer halvparten av tilstøtende veg, bane, plass, park, vann eller elv, 
maksimalt 10 m." 
 
Reguleringsplanen er fra 1973 og bruker begrepet U grad på 0,2, derfor må vi beregne U graden 
ut i fra denne måten å regne på. 
 
Tomtearealet      982 m2 
Tilleggsareal mot friområde 10 m x 23 m  230 m2 
Tilleggsareal mot vei            5 m x 23 m  115 m2 
Sum areal skal brukes i beregning av U grad          1327 m2 
 
Parkeringsareal 3biler x 18m2     54 m2 
Brutto gulvareal eksisterende bolig   304 m2 
Brutto gulvareal garasje/verksted  8 m x  10 m x 2 160 m2 
Sum areal skal brukes i beregning av U grad           518 m2 
 
U graden blir da 518 m2: 1327 m2 = 0,39  
 
Søknaden, hvis den innvilges, innebærer at det må gis dispensasjon for følgende forhold i 
reguleringsbestemmelsene: 
 

 Fra § 2 i bestemmelsene, til å tillate at det kan bygges et verksted/garasjebygg for lettere 
næringsvirksomhet på tomta. 
 

 Fra § 3 i bestemmelsene, til å øke utnyttelsesgraden fra 0,2 til 0,4 slik at en kan bygge et 
garasje/verksted bygg i 2 etasjer med tilsammen et gulvareal på (2 x 80 m2) 160 m2. 
 

 Dispensasjon fra reguleringsplanen for Verftsveien til å bygge garasjebygg/verksted inn i 
friluftsområdet i henhold til tilsendte situasjonsplan. 
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REGULERINGSBESTEMMELSER FOR RINGVEGENE  

  

    

§ 1. 

 

Det regulerte området er på planen vist med reguleringsgrense. 

 

 

§ 2 

Bebyggelsen skal bestå av bolighus i inntil 2 etasjer. 

 

 

§ 3. 

 

 Utnyttelsesgraden skal ikke overskride O ,2 og skal godkjennes av bygningsrådet.  

 

 

§ 4. 

 

 Bebyggelens plassering på tomten fastsettes i hvert enkelt tilfelle av bygningsrådet.  

 

 

§ 5 

 

Utvendige farger på bebyggelsen skal godkjennes av bygningsrådet. 

  

 

§ 6. 

 

Gjerdenes  utførelse. høyde og farge skal godkjennes av bygningsrådet.  

 

 

§ 7. 

 

Bygningsrådet skal ved behandlingen av byggemeldinger ha for øyet at bebyggelsen får en god form 

og material- behandling og at bygninger i samme byggeflukt får en harmonisk utforming.  

 

 

§ 8. 

 

Garasjen skal være tilpasset bolighuset med hensyn til materialvalg form og farge.  

 

 

§ 9. 

 

Bygningsrådet kan kreve at det opparbeides biloppstillingsplass på tomtene. 

  

 

§ 10. 

 

Ved siden av disse reguleringsbestemmelsene gjelder bestemmelsene i bygningsloven og 

bygningsvedtektene for Skjervøy kommune. 

 

 

 

Stadfestet 9 mars 1973. 
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Skjervøy kommune 
Teknisk etat 

 

   
Postadresse:   Besøksadresse:  Telefon: 77775500 
postboks 145 G   Skoleveien 6  Orgnr:  
9189   SKJERVØY        
E-post:skj-teknisk@skjervoy.kommune.no Internett:            

www.skjervoy.kommune.no 
 Bankkonto: 
4740.05.04578 

A & R Eiendom Skjervøy AS 
 
   
 
 

 

 
Delegert vedtak 
Formannskap - nr.  

 
 

Deres ref:   Vår ref: Løpenr. Arkivkode Dato 
 2018/317-2 4952/2018  31.07.2018 

 

Strandveien 40: Søknad om rammetillatelse for oppføring av carport til 4 
personbiler gnr 69 bnr 62 

 
Saksopplysninger:  
 
 
Det er kommet inn en protest fra Havito AS hvor det står følgende: 
          « 

» 
 
 

Med hjemmel i plan- og bygningsloven § 22-3 søker AR-Ing AS ansvarsrett i funksjonene SØK 
for prosjektet og PRO bygningsmessig prosjektering i tiltaksklasse 1. Ansvarsområdet dekkes 
med sentral godkjenning. 
 
 
 
Vurderinger: 
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Vedtak: 
Vedtak: 
Med hjemmel i plan- og bygningsloven § 20-1 gis Arnøy Lakseslakteri AS rammetillatelse  
til bygging av tilbygg for RSW og produksjon - gnr 66 bnr 31. 
 
Med hjemmel i plan- og bygningsloven § 22-3 gis AR-Ing AS ansvarsrett i funksjonene SØK for 
prosjektet og PRO bygningsmessig prosjektering i tiltaksklasse 1. 
 
 
 
 
 
Klageadgang 
Vedtaket kan påklages.  Klagefristen er 3 uker regnet fra den dagen da brevet kom fram til påført adressat. Det er 
tilstrekkelig at klagen er postlagt innen fristens utløp. 
 
Klagen skal sendes skriftlig til den som har truffet vedtaket, angi vedtaket det klages over, den eller de endringer 
som ønskes, og de grunner du vil anføre for klagen.  Dersom du klager så sent at det kan være uklart for oss om du 
har klaget i rett tid, bes du også oppgi når denne melding kommer frem. 
 
Med hilsen 
  
Svein Hugo Solberg 
Rådgiver 
 

Kopi til: 
AR-Ing AS    
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Skjervøy kommune 
Teknisk etat 

 

   
Postadresse:   Besøksadresse:  Telefon: 77775500 
postboks 145 G   Skoleveien 6  Orgnr:  
9189   SKJERVØY        
E-post:skj-teknisk@skjervoy.kommune.no Internett:            

www.skjervoy.kommune.no 
 Bankkonto: 
4740.05.04578 

Jonny Bless 
 
   
 
 

 

 
Delegert vedtak 
Formannskap - nr.  

 
 

Deres ref:   Vår ref: Løpenr. Arkivkode Dato 
 2018/357-3 5479/2018 69/439 07.09.2018 

 

Rønning Østgaardsvei 11: Søknad dispensasjon fra reguleringsplan for 
Vågavann og om tillatelse i ett trinn til bygging av garasje -  gnr 69 bnr 439 

 
Saksopplysninger/vurderinger 
 
Jonny Bless søker om tillatelse i ett trinn til bygging av et garasjebygg 63 m2 og i 2 etasjer.  
Skjervøy kommune som nabo har ingen innvendinger mot tiltaket. 
 
Søknaden innebærer at det må gis dispensasjon fra pkt 7. i reguleringsbestemmelsene til å 
oppføre garasjen i 2 etasjer og øke grunnflaten fra 35 m2 til 63 m2. 
 
Tømmer og Betong AS søker ansvarsrett i funksjonene SØK, PRO og UTF tiltaksklasse 1. 
Ansvarsområdene dekkes med sentral godkjenning. 
 
Vedtak: 
 
Med hjemmel i plan- og bygningsloven § 19-2 gis Jonny Bless dispensasjon fra pkt 7. i 
reguleringsbestemmelsene til å oppføre garasjen i 2 etasjer og øke grunnflaten fra 35 m2 til 63 
m2. 
 
Vedtaket begrunnes med at hensynet bak bestemmelsene det dispenseres fra, eller hensynet i 
lovens formålsbestemmelser, ikke blir vesentlig tilsidesatt. Fordelene ved å gi dispensasjon er 
klart større enn ulempene etter en samlet vurdering. 
 
Med hjemmel i plan- og bygningsloven § 20-1 gis Jonny Bless byggetillatelse til bygging av 
garasje som omsøkt. 
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Med hjemmel i plan- og bygningsloven § 22-3 gis Tømmer og Betong AS ansvarsrett i 
funksjonene SØK, PRO og UTF tiltaksklasse 1. 
 
 
 
Klageadgang 
Vedtaket kan påklages.  Klagefristen er 3 uker regnet fra den dagen da brevet kom fram til påført adressat. Det er 
tilstrekkelig at klagen er postlagt innen fristens utløp. 
 
Klagen skal sendes skriftlig til den som har truffet vedtaket, angi vedtaket det klages over, den eller de endringer 
som ønskes, og de grunner du vil anføre for klagen.  Dersom du klager så sent at det kan være uklart for oss om du 
har klaget i rett tid, bes du også oppgi når denne melding kommer frem. 
 
Med hilsen 
  
Svein Hugo Solberg 
Rådgiver 
 

Kopi til: 
Tømmer & Betong as postboks105 9189 SKJERVØY 

339



 

Skjervøy kommune 
Skjervøy kommune 

 

   
Postadresse:   Besøksadresse:  Telefon: 77775500 
postboks 145 - G   Skoleveien 6  Orgnr:  
9189   SKJERVØY        
E-post:post@skjervoy.kommune.no Internett:            

www.skjervoy.kommune.no 
 Bankkonto:  

Per Antonsen 
Maursund 
   
 
 

 

 
Delegert vedtak 

 - nr.  
 
 

Deres ref:   Vår ref: Løpenr. Arkivkode Dato 
 2017/449-5 5203/2018 51/3 23.08.2018 

 

Melding om vedtak på søknad om bygging av traktorveg i Skjervøy kommune 
- Gnr/bnr 51/3. 

 
Saksopplysninger:  
Per Antonsen har søkt om tillatelse til å bygge traktorvei, veiklasse 8 på eiendom 51/3 i Skjervøy 
kommune. 
 
Veger med landbruksformål blir behandlet etter Forskrift om planlegging og godkjenning av 
landbruksveier (01.07.2015), og ikke etter plan og bygningsloven sine bestemmelser.  
 
Formålet med denne forskriften er å sikre at planlegging og bygging av landbruksveier skjer på 
en måte som skal gi landbruksfaglige helhetsløsninger. Det skal samtidig legges vekt på hensyn 
til miljøverdier som naturmangfold, landskap, kulturminner og friluftsliv, hensynet til fare for 
flom, erosjon og løsmasseskred, samt andre interesser som blir berørt av veiframføringen. 
 
I forskrift om planlegging og godkjenning av landbruksveger forstås: 

a) Landbruksveier: bilveier og traktorveier som bygges i samsvar med normaler for 
landbruksveier med byggebeskrivelse fastsatt av Landbruks –og matdepartementet, samt 
enklere veier som er nødvendig for landbruksvirksomhet. 

b) Landbruksvirksomhet: jord –og skogbruk, herunder gårdstilknyttet næringsvirksomhet 
basert på gårdens ressursgrunnlag. 

c) Ombygging av landbruksvei: vesentlig opprustning av eksisterende vei til en bedre 
veiklasse i samsvar med normaler for landbruksveier med byggebeskrivelse fastsatt av 
Landbruks –og matdepartementet.  

  
 
I henhold til landbruksveiforskriftens § 3-1 skal kommunen innhente nødvendige uttalelser fra 
sektormyndighetene før det blir gjort vedtak om byggeløyve.  
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Saken er sendt på høring til følgende instanser: 
 
Reinbeitedistrikt 39 Ardni/Gavvir: Ingen merknader 
Troms Fylkeskommune: «Ingen merknader», svarbrev 18.06.2018. 
Fylkesmannen i Troms: Ingen tilbakemelding. 
Sametinget: Ingen tilbakemelding. 
Ymber: Ingen tilbakemelding. 
 
Videre skal prinsippene i Naturmangfoldloven §§ 8-12 legges til grunn ved utøving av offentlig 
myndighet. I lovens § 8 framgår det at offentlige beslutninger som berører naturmangfoldet skal 
bygges på vitenskapelig kunnskap om arters bestandssituasjon, naturtypers utbredelse og 
økologiske tilstand, samt effekten av påvirkninger. Kravet til kunnskapsgrunnlaget skal stå i et 
rimelig forhold til sakens karakter og risiko for å skade naturmangfoldet. Virkninger av et tiltak 
skal vurderes ut fra den samlede belastningen økosystemet blir utsatt for, jamfør § 10. Dersom 
det ikke foreligger tilstrekkelig kunnskap om hvilke virkninger et tiltak kan ha på naturmiljøet, 
skal føre- var prinsippet legges til grunn, jamfør § 9, slik at vesentlig skade på naturmangfoldet 
unngås ved at det treffes en beslutning på et for dårlig kunnskapsgrunnlag. Kostnadene med 
miljøforringelse skal dekkes av tiltakshaver (§11) og det skal tas utgangspunkt i miljøforsvarlige 
teknikker eller driftsmetoder som gir den beste samfunnsmessige resultat på kort og lang sikt (§ 
12). 
 
 
Vurderinger: 
Skogsveier har stor økonomisk betydning for skogsdrift og kan by på en rekke fordeler som: 
Forenklet transport av skogsvirke. Økonomisk drift. 
Lettere adkomst for personell og driftsmidler. 
Bedre skogskjøtsel. 
 
Planen omfatter nyanlegg av ca. 320 meter traktorvei, veiklasse 8 i henhold til normaler for 
landbruksveier - med byggebeskrivelse av 2013 (sist revidert august 2016). Formålet med vegen 
er uttak av vinterbrensel til eget bruk. Det står ca. 300 kubikk produktiv lauvskog i veiens 
dekningsområde. 
Veiklasse 8 skal legges lett i terrenget og bygges av stedegent masser. 
En traktorveg vil forhindre unødvendige kjøreskader over ett større område under skogsdrift og 
traktorveien vil forenkle fremtidig skogskjøtsel. 
 
I DN sin naturbase er det ikke registrert naturverdier som blir berørt av tiltaket. Skogen som 
vokser her er biologisk ung og inneholder ikke element som tyder på at det er spesielle arter, 
naturtyper eller andre miljøverdier i området. 
 
Kravene i Naturmangfoldsloven § 8 om kunnskapsgrunnlaget er totalt sett bra ivaretatt i forhold 
til omfanget av tiltaket. Det er lite sannsynlig at det vil dukke opp andre viktige naturverdier som 
påvirkes av tiltaket gjennom videre kartlegginger, dermed kommer ikke føre var prinsippet i § 9 
til anvendelse. § 10, samlet belastning på enkelte naturtyper og økosystem tillegges ikke stor vekt 
i denne saken. Skogen i Nord Troms utnyttes minimalt og stadig økende virkes mengder står på 
rot. I henhold til § 11 så skal tiltakshaver dekke kostnadene med å hindre eller begrense skade 
tiltaket volder. Dette ses i sammenheng med § 12 om miljøforsvarlige teknikker og 
driftsmetoder. 
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Vedtak: 
Skjervøy kommune gir Per Antonsen tillatelse til å bygge 320 meter traktorveg, vkl. 8 på gnr/bnr 
51/3 i Skjervøy kommune. Traseene er vist på vedlagt kart. Vegene skal bygges i henhold til 
normaler for landbruksveier - med byggebeskrivelse av 2013 (sist revidert august 2016). 
Formålet med vegen er uttak av vinterbrensel til eget bruk og for salg samt produksjon av 
skogsflis. 
 
Vilkår: 

1. Dersom det i anleggsperioden framkommer gjenstander, levninger eller andre spor etter 
eldre aktivitet i området, må arbeidet stanses og melding sendes Kommunen, Sametinget 
og Troms Fylkeskommune. 

 
2. Frist for gjennomføring av tiltaket settes til 3 år etter godkjent bygge vedtak. Det skal gi 

melding til kommunen når anlegget er ferdig bygget. Oversittes fristen for gjennomføring 
vil godkjenning falle bort dersom det ikke finnes rimelige grunner for å avvike dette. 
Vegen skal kontrolleres av kommunen når den er ferdigstilt. 

 
3. Hogst utføres etter rådføring med Kommunen. 

 
 

 
Vedtaket har hjemmel i Forskrift om planlegging og godkjenning av landbruksveier (01.07.2015) 
og Naturmangfoldloven §§ 8 – 12. 
 
 
 
 
Klageadgang 
Vedtaket kan påklages til Fylkesmannen i Troms.  Klagefristen er 3 uker regnet fra den dagen da brevet kom fram til 
påført adressat. Det er tilstrekkelig at klagen er postlagt innen fristens utløp. 
 
Klagen skal sendes skriftlig til den som har truffet vedtaket, angi vedtaket det klages over, den eller de endringer 
som ønskes, og de grunner du vil anføre for klagen.  Dersom du klager så sent at det kan være uklart for oss om du 
har klaget i rett tid, bes du også oppgi når denne melding kommer frem. 
 
Med hilsen 
  

Vedlegg 
1 Kart 1:5000 - Gnr/bnr 51/3 
2 Oversiktskart - Gnr/bnr 51/3 
3 Byggebeskrivelse for traktorveg vkl 8. 

 
 
Elisabeth Torstad 
Interkommunal skogbrukssjef 
 

Kopi til: 
Fylkesmannen i Troms Postboks 6105 9291 TROMSØ 
RBD 39 Ardni/Gavvir v/ Inger M Gaup Eira Avzziluodda 9 9520 KAUTOKEINO 
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Sametinget Avjovargeaidnu 50 9730 KARASJOK 
Troms Fylkes kommune Postboks 6600 9296 TROMSØ 
Ymber as Bjørklysvingen 3 9152 SØRKJOSEN 
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Skjervøy kommune 
Teknisk etat 

 

   
Postadresse:   Besøksadresse:  Telefon: 77775500 
postboks 145 G   Skoleveien 6  Orgnr:  
9189   SKJERVØY        
E-post:skj-teknisk@skjervoy.kommune.no Internett:            

www.skjervoy.kommune.no 
 Bankkonto: 
4740.05.04578 

Tømmer & Betong as 
postboks105 
   
 
 

 

 
Delegert vedtak 
Formannskap - nr.  

 
 

Deres ref:   Vår ref: Løpenr. Arkivkode Dato 
 2018/357-2 5432/2018 69/439 05.09.2018 

 

Igangsettingstillatelse 

 
Saksopplysninger:  
 
 
 
Vurderinger: 
 
 
 
Vedtak: 
 
 
 
 
Klageadgang 
Vedtaket kan påklages.  Klagefristen er 3 uker regnet fra den dagen da brevet kom fram til påført adressat. Det er 
tilstrekkelig at klagen er postlagt innen fristens utløp. 
 
Klagen skal sendes skriftlig til den som har truffet vedtaket, angi vedtaket det klages over, den eller de endringer 
som ønskes, og de grunner du vil anføre for klagen.  Dersom du klager så sent at det kan være uklart for oss om du 
har klaget i rett tid, bes du også oppgi når denne melding kommer frem. 
 
Med hilsen 
  
Svein Hugo Solberg 
Rådgiver 
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Skjervøy kommune 
Teknisk etat 

 

   
Postadresse:   Besøksadresse:  Telefon: 77775500 
postboks 145 G   Skoleveien 6  Orgnr:  
9189   SKJERVØY        
E-post:skj-teknisk@skjervoy.kommune.no Internett:            

www.skjervoy.kommune.no 
 Bankkonto: 
4740.05.04578 

Veidekke Entreprenør AS 
 
   
 
 

 

 
Delegert vedtak 
Formannskap - nr.  

 
 

Deres ref:   Vår ref: Løpenr. Arkivkode Dato 
 2018/353-2 5434/2018 69/32 11.09.2018 

 

Industriveien 11: Søknad om tillatelse i ett trinn for oppføring av midlertidig 
boligrigg - gnr 69 bnr 32 

 
Saksopplysninger/vurderinger: 
Det søkes om å sette opp en boligrigg med 20 overnattingsplasser for Veidekke sine ansatte 
under anleggsarbeidet på Sandøra Settefiskanlegg. Boligriggen leveres og monteres av Ramirent 
AS. Boenhetenes mål: 8,5 x 2,95 x 3,31 m. Innvendig takhøyde er 2,7. Etableres i to etasjer. 
Totalt høyde er 6 m. Boligriggen er planlagt for bruk i 2 år i perioden: 25.8.2018 – 31.10.2019. 
Arealet på boligriggen er 251 m2.  
 
Kystverkets uttalelse: 
«Etter en vurdering finner Kystverket det ikke nødvendig med vedtak etter havne- og 
farvannslovgivningen. Dette begrunnes med at tiltaket søkes etablert på land for en midlertidig 
periode under anleggsarbeid. Tiltaket vurderes ikke å påvirke Kystverkets interesser eller bruken 
av havna i negativ grad. Dersom perioden overstiger 31.10.2019 (som beskrevet i søknad) skal 
saken på nytt tas opp med Kystverket.» 
 
Boligriggen er midlertidig og planlagt for bruk i 2 år og betraktes ikke å være i strid med 
reguleringsplanen for indre havn industriområde. I dette området kan en i enkelte tilfeller, jfr. pkt 
2.1 i reguleringsbestemmelsene tillate virksomhet som ikke er sjørettet. 
 
Det søkes om følgende ansvarsretter: 
Veidekke Entreprenør AS søker om ansvarsrett i funksjonen SØK, for oppføring av midlertidig 
boligrigg på gnr 69 bnr 32 i tiltaksklasse 1. Ansvarsområdet er dekket med sentral godkjenning. 
 
Norconsult AS søker om ansvarsrett i funksjonen PRO, prosjektering brannsikkerhet tiltaksklasse 
2. Ansvarsområdet er dekket med sentral godkjenning. 
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Ramirent AS søker om ansvarsrett i funksjonen UTF montering og oppsett av boligrigg i 
tiltaksklasse 1. Ansvarsområdet dekkes ikke med sentral godkjenning. 
 
Rørlegger Helgesen AS søker om ansvarsrett i funksjonen PRO og UTF, på vann og 
avløpsarbeider, midlertidig boligrigg på gnr 69 bnr 32 i tiltaksklasse 1. Ansvarsområdet dekkes 
ikke av sentral godkjenning. 
 
Mikalsen Installasjon AS søker om ansvarsrett i funksjonen PRO og UTF, utførende på 
brannvarsling i tiltaksklasse 2. Ansvarsområdet er dekket med sentral godkjenning. 
 
Robertsen og Slotnes AS søker om ansvarsrett i funksjonen UTF utførende for gravearbeid i 
forbindelse med tilkobling av vann og avløp.i tiltaksklasse 1. Ansvarsområdet dekkes av sentral 
godkjenning. 
 
ÅF Engineering AS ansvarsrett i funksjonen KONT, uavhengig kontroll av brannprosjektering i 
tiltaksklasse 2. Ansvarsområdet dekkes med sentral godkjenning. 
 
 
 
Vedtak: 
 
Med hjemmel i plan- og bygningsloven § 20-1 gis Veidekke Entreprenør AS byggetillatelse i ett 
trinn for oppføring av midlertidig boligrigg på gnr 69 bnr 32. 
 
Med hjemmel i plan- og bygningsloven § 22-3 gis Veidekke Entreprenør AS ansvarsrett i 
funksjonen SØK, for oppføring av midlertidig boligrigg på gnr 69 bnr 32 i tiltaksklasse 1. 
 
Med hjemmel i plan- og bygningsloven § 22-3 gis Norconsult AS ansvarsrett i funksjonen PRO, 
prosjektering brannsikkerhet tiltaksklasse 2. 
 
Med hjemmel i plan- og bygningsloven § 22-3 gis Mikalsen Installasjon AS ansvarsrett i 
funksjonene PRO og UTF, utførende på brannvarsling i tiltaksklasse 2. 
 
Med hjemmel i plan- og bygningsloven § 22-3 gis Ramirent AS ansvarsrett i funksjonen UTF, 
for oppføring midlertidig boligrigg i tiltaksklasse 1. 
 
Med hjemmel i plan- og bygningsloven § 22-3 gis Rørlegger Helgesen AS ansvarsrett i 
funksjonen PRO og UTF, på vann og avløpsarbeider, midlertidig boligrigg på gnr 69 bnr 32 i 
tiltaksklasse 1. 
 
Med hjemmel i plan- og bygningsloven § 22-3 gis Robertsen og Slotnes AS ansvarsrett i 
funksjonen UTF utførende for gravearbeid i forbindelse med tilkobling av vann og avløp i 
tiltaksklasse 1. 
 
Med hjemmel i plan- og bygningsloven § 22-3 gis ÅF Engineering AS ansvarsrett i funksjonen 
KONT, kontroll av brannprosjektering i tiltaksklasse 2. Ansvarsområdet dekkes med sentral 
godkjenning. 
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Klageadgang 
Vedtaket kan påklages.  Klagefristen er 3 uker regnet fra den dagen da brevet kom fram til påført adressat. Det er 
tilstrekkelig at klagen er postlagt innen fristens utløp. 
 
Klagen skal sendes skriftlig til den som har truffet vedtaket, angi vedtaket det klages over, den eller de endringer 
som ønskes, og de grunner du vil anføre for klagen.  Dersom du klager så sent at det kan være uklart for oss om du 
har klaget i rett tid, bes du også oppgi når denne melding kommer frem. 
 
Med hilsen 
  
Svein Hugo Solberg 
Rådgiver 
 

Kopi til: 
Norconsult AS    
Robertsen og Slotnes AS    
Rørlegger Helgesen AS    
Mikalsen Installasjon AS    
Ramirent AS    
Åf Engineering AS    
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